Jaarverslag Wishful Music Education 2020
1. Inleiding
Stichting Wishful Music Education (hierna: Wishful ME) heeft in het algemeen tot doel het
fungeren als algemeen nut beogende instelling in
de zin van het Nederlandse belastingrecht.
Stichting Wishful ME is in 2019 opgericht met als
doel de middelen te creëren om zingen voor
iedereen toegankelijk te maken. Wishful ME richt
zich op het delen van die middelen en de kennis,
om daarmee een impuls te geven aan de realisatie
dat iedereen kan zingen, en dat muziek verbinding,
plezier en emotioneel welzijn stimuleert. Muziek
en zang vormen een samenbindende factor en
kunnen daarmee bijdragen aan een open
samenleving die nodig is voor gelijkwaardigheid voor iedereen.
Zingen is belangrijk; het is een basisvaardigheid die
iedereen beheerst en waarvan Wishful ME wil
stimuleren dat iedereen die durft in te zetten.
Wishful ME maakt zingen toegankelijk voor
verschillende doelgroepen.
De stichting richt zich op het basisonderwijs,
middels een door haarzelf ontwikkelde leergang
en door kennisdeling met vak- en
groepsleerkrachten en instituten, teneinde de
kwaliteit van klassikaal muziekonderwijs te
verbeteren. Wishful ME baseert zich daarvoor op
het gedachtegoed van Zoltán Kodály, die ervan uitging dat muziek van en voor iedereen is
en het beste aangeleerd wordt in een combinatie van zang, spel en beweging. Door de
muzieklessen ontwikkelen kinderen zich op creatief, cognitief en sociaal gebied.
3. Activiteiten 2020
Activiteiten bestonden dit jaar uit:
•
•
•

Wekelijkse muzieklessen op de Liduina basisschool in Den Haag
Wekelijkse muzieklessen op de Julianaschool in Bilthoven.
Lesmateriaal voor de kerstviering van de Liduina basisschool i.s.m. Bert van den Brink.

In 2020 waren de volgende Kodály-geschoolde docenten als zzp’er werkzaam voor stichting
Wishul ME:
Rosalie de Kloe
Lea Zantinge
Anne-Christine Wemekamp (tot juli 2020)
Janneke Boomsma (vanaf september 2020)

Een deel van het jaar werd online lesgegeven in verband met de coronapandemie. Daarvoor
werd lesmateriaal van Wishful ME gebruikt.
De jaarlijkse Liduina kerstviering vond dit jaar niet live plaats. Vanwege de coronarestricties
was het niet mogelijk om nieuwe kerstfilmpjes te maken voor op het digibord in de klas. Wel
heeft Bert van den Brink nieuwe arrangementen geschreven en karaoke-audiomateriaal
gemaakt.
De kinderen hebben kerstmuziek ingestudeerd met het oefenmateriaal dat Wishful ME samen
met Bert heeft vervaardigd. Deze muziek is de dag voor de tweede lockdown in de klassen
uitgevoerd. De geplande livestream een dag later ging niet door vanwege de lockdown.

3. Vooruitblik 2021
In 2021 ontwikkelt Wishful ME in opdracht van Wishful Singing het project Zing je Sterk. Dit
online programma helpt Covid-19-patiënten met langdurige restverschijnselen (Long Covid) bij
hun herstel door middel van dagelijkse adem- en zangoefeningen.
Wishful Singing heeft muziek uitgezocht die eenvoudig aan te leren en mee te zingen is. Samen
met pianist Bert van den Brink is er voor elk lied een arrangement gemaakt. De toegankelijke en
rijke muzikale omgeving stimuleert om mee te zingen.

4. Het bestuur en de beloning
Wishful Singing onderschrijft de Governance Code Cultuur en past deze sinds de oprichting van
de stichting toe.
Het bestuur van Wishful Music Education bestaat uit Gertien Smits, Mattijs van de Woerd en
Gertjan Nederbragt. De bestuursleden behartigen op integere, objectieve en
onbevooroordeelde wijze de belangen van Stichting Wishful ME. Zij voeren hun taken
onbezoldigd uit. De onafhankelijkheid van het bestuur is gewaarborgd via regels die in de
statuten van Stichting Wishful ME staan.
De inkomsten van de medewerkers van de Stichting Wishful Music Education liggen onder de
zogeheten Balkenendenorm.
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