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De onzekerheden rond de bestemming van het Berlage-gebouw, waarin de Muziekacademie Den 

Haag is gevestigd, laten op dit moment niet toe nader plannen te ontwikkelen voor ondersteuning op 

het gebied van de specifieke vereisten van het muziekonderwijs, zoals bijv. isolatie van de leslokalen. 

De verwikkelingen met betrekking tot de plannen die projectontwikkelaar VORM met het gebouw 

heeft (appartementen in de hogere prijscategorie) zijn complex. De huurovereenkomst garandeert 

de huisvesting van de Muziekacademie op langere termijn.  

Op korte termijn kan worden bijgedragen aan de Muziekacademie door het faciliteren van voor het 

muziekonderwijs benodigde materiaal. Voor 2018 is voorzien in twee schenkingen. De eerste in het 

voorjaar, de tweede in het najaar. Het betreft pianokrukken en les-instrumentarium. De beschikbare 

middelen bieden ook ruimte voor schenkingen in 2019, zij het dat de omvang nog onzeker is.  Nauw 

zal worden overlegd met de directie van de Muziekacademie. 

De contribuanten (“Vrienden”) zullen ook in 2018 d.m.v. 2 Nieuwsbrieven op de hoogte worden 

gehouden van ontwikkelingen binnen de Muziekacademie en van geplande evenementen. Goedele 

Roos-Schalij van de Muziekacademie zal de Vriendenstichting daarbij terzijde staan. Door de 

Vrienden voor die evenementen, voornamelijk concerten,  uit te nodigen (gratis toegang)  wordt 

getracht hun band met de Muziekacademie levend te houden en te versterken. 

De fondsenwerving verdient geïntensiveerd te worden. De aanvankelijke financiële steun van (familie 

van) leerlingen laat enigszins na. Het beleid zal meer gericht zijn op bijdragen vanuit institutionele 

hoek. De aanvrage van de ANBI status kan donaties aantrekkelijker maken. Vermelding op de goede 

doelen lijsten die in het Notariaat worden gehanteerd kan daarna volgen. De jaarstukken over 2017 

zullen in verband hiermee op de Vriendenpagina van de website van de Muziekacademie Den Haag 

worden gepubliceerd. 

In 2018 zal een nieuwe voorzitter moeten worden gezocht. I.v.m zijn gezondheid zal de huidige 

voorzitter, Jhr. Mr. M. Wladimiroff, zijn functie neerleggen. Hij blijft als bestuurslid beschikbaar. De 

sondering van mogelijke kandidaten is al in 2017 begonnen en zal worden voortgezet in 2018. De 

bestuurswisseling zou medio 2018 zijn beslag moeten krijgen.  


