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Voorwoord 
Sinds 2011 geven de leraren en leraressen van Muziekschool Concertino les aan de joods 

gemeenschap. In die zes jaar hebben meer dan 150 kinderen en volwassenen les gehad. Naast de 

muzieklessen organiseert Concertino diverse orkesten en ensembles. Deze orkesten hebben 

inmiddels een goede naam opgebouwd. Zo hebben orkesten onder andere meegedaan aan het 

Princes Christina Muziek Concours, Amstelveen Jazz. De orkesten van Concertino worden ook vaak 

ingezet bij Joodse events. Zo hebben de orkesten opgetreden in het Sinai Centrum, Amstelland 

Ziekenhuis, Chabbad, Hinneni, CIA, Zichron Menachem, JBO, Israeli Embassy, Yad vaShem en nog 

veel meer. In 2016 jaar heeft Concertino 40 concerten gegeven met tussen de 75 (Beth Shalom) en 

2500 (Zichron Menachem Concert in de Rai met Awraham Fried) bezoekers. 

In 2016 is vastgesteld dat de organisatie van concerten voor de joodse gemeenschap losgekoppeld 

moet worden van de onderwijsorganisatie. De organisatie, wensen en eisen voor concerten veelal 

met een liefdadig karakter nemen te veel tijd in beslag voor de leraren van Concertino. Dit terwijl de 

school zelf ook gestaag groeit. 

Daarom is in 2017 een splitsing gemaakt tussen de muziekschool en concerten. Voor dat laatste is 

Stichting Muziek Onderwijs Cultuur & Activiteiten (MOCA) opgericht. 

Doelstelling 
De Stichting stelt zich ten doel het ontwikkelen en bevorderen van muzikale talenten voor de Joodse 

gemeenschap en heeft geen winstoogmerk. MOCA tracht haar doel onder meer te verwezenlijken 

door het organiseren van concerten, projecten en het geven van muziekonderwijs, het verwerven, 

beheren en exploiteren van financiële middelen en andere goederen, welke in het kader van haar 

doelstelling worden aangewend; en met alle andere wettige middelen, welke- naar het oordeel van 

het bestuur tot het bereiken van het door haar gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.  

De stichting is opgericht met als doel om muziekonderwijs en culturele activiteiten te verzorgen. 

Bestuurssamenstelling 
Het Bestuur van Stichting MOCA bestaat uit drie leden: 

Voorzitter: Yaniv Nachum 

Penningmeester: Roi Shabbat 

Secretaris: Daniel Ritsma 

De bestuurders ontvangen geen beloning. 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel Amsterdam: 



 
Stichting Muziek Onderwijs Cultuur & Activiteiten 

KvK 65544536 

Max Havelaarlaan 741183NH  

Amstelveen 

Financiële beleid 
Stichting MOCA stelt zich tot doel financieel gezond te zijn. Dat wordt concreet gemaakt door een 

begrotingen die op jaarbasis sluitend zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met kleine tekorten en 

of overschotten tussen specifieke project. Tekorten dienen onderbouwd te worden, hierbij wordt 

gekeken naar muzikaal of maatschappelijk belang, grote van het tekort, reden van het tekort. 

Om fluctuaties tussen de verschillende projecten op te kunnen vangen streeft Stichting MOCA naar 

een kleine financiële reserve. De precieze vaststelling van deze reserve vindt pas plaats 2 jaar na 

oprichting van de stichting om het bestuur ruimte te geven een realistische reserve te bepalen. 

De belangrijkste kosten van de stichting of haar projecten zijn: 

• Salaris dirigenten, docenten en instructeurs 

• Aanschaf muziek 

• Organisatiekosten concerten 

• Administratieve kosten (accountant e.d.) 

Kosten worden waar mogelijk toegerekend aan de betreffende projecten 

De belangrijkste inkomsten van de stichting zijn: 

• Donateurs 

• Subsidies 

• Zakelijke sponsoring 


