
 

Bestuursleden gezocht  
 
Muziekschool Diemen bestaat al 33 jaar en groeit en ontwikkelt nog steeds door. Het bestuur is 
daar de spil in. Wij zetten ons beste beentje voor om het Diemense muziekonderwijs te laten 
stralen. Dat doen we in overleg met de gemeente, de coördinator voor de dagelijkse gang van 
zaken, docenten en leerlingen en ondersteund door een administratief medewerker.  
 
Op dit moment zijn we op zoek naar versterking in het bestuur.  
 
Zin om mee te besturen? Of weet je iemand? Neem contact op met 
voorzitter@muziekschooldiemen.nl of 0628816769 
 
 
Wat ga je doen: 
We vergaderen (op dit moment) 1 keer per maand, waarin je meedenkt over het beleid en 
proactief voorstellen in brengt. Afhankelijk van je affiniteit zijn er verschillende projecten waar je 
meer of minder betrokken bij bent. (Bijvoorbeeld helpen bij concerten of je eens buigen over het 
lesaanbod.) 
 
Beschik je over: 

• goede communicatieve vaardigheden 
• feeling met muziek /muziekonderwijs 
• plezier in het omgaan met professionals 
• samenwerkend en verbindend vermogen 

 
Heb je: 

• 2 uur per week tijd (gemiddeld) voor dit 
bestuurswerk 

• zin om de Muziekschool Diemen nog beter te 
maken 

 
Het bestuur van de Muziekschool Diemen bestaat uit 
vrijwilligers. Een vrijwilligersvergoeding wordt uitgekeerd 
indien de begroting en inzet het toelaten. Lees meer over 
de muziekschool op muziekschooldiemen.nl voor meer 
informatie of stuur een mail via 
voorzitter@muziekschooldiemen.nl. 
 
 
 
 
 
 

 

Over de Muziekschool 
De Muziekschool Diemen met als 
thuisbasis Theater De Omval in Diemen 
biedt aan zo’n 250 leerlingen individuele 
instrumentale lessen, groepslessen en 
verzorgt op de meeste basisscholen 
muziekonderwijs: We willen iedereen in 
Diemen kennis laten maken met het 
maken van muziek. 
 
De organisatie is klein en verzorgt voor de 
docenten die lesgeven: de 
leerlingenadministratie, huur van lokalen, 
inning van lesgelden, pr activiteiten en 
investeert in pilots en projecten.  
 
We hebben aanbod hebben voor kinderen, 
jongeren en volwassenen. Door allerlei 
ensembles te faciliteren bieden we 
leerlingen de mogelijkheid om veel 
gezamenlijk muziek te maken in een 
leerorkest en bijvoorbeeld ook in een 
strijkensemble.   
 
Het bestuur werkt nauw samen met de 
coördinator. Samen met de administratief 
medewerker zorgt deze voor uitvoering 
van beleid, en zijn het aanspreekpunt 
voor docenten en leerlingen. 
 
We zijn net trotse huurder van onze 
‘eigen’ muziekstudio’s in de omval en  
hebben nog veel dromen en ideeën hoe 
we professioneler kunnen zijn en meer 
inwoners van Diemen met muziek in 
aanraking kunnen laten komen. 


