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Geschiedenis, het concept 

In Leiden werd door de Hutspop organisatie jaarlijks een muziekconcours georganiseerd waarbij 

musici door loting tot bands werden geformeerd. Deze gelegenheidsbands kregen uit een gemêleerd 

genre 5 nummers die zij zich eigen dienden te maken in ca. acht weken. Zij werden hierbij begeleid 

door bandcoaches. Op Hemelvaartsdag was de uitvoering op groot podium in de open lucht in 

Leiden. Aan dit evenement werkten vele sponsors mee.  De nettowinst, uit o.a. horeca omzet, werd 

als fonds gereserveerd onder de noemer Kinderen Cultuur Foundation.  De doelstelling was om dit 

fonds aan te wenden om voor kinderen van minder draagkrachtige ouders culturele vorming 

mogelijk te maken. In de afgelopen jaren is er met succes een ‘Pilot’ gestart.  Omdat de 

werkzaamheden voor de organisatie van het Hutspop evenement plus het opzetten, uitwerken en 

begeleiden van de doelstelling meer tijd en menskracht vergden dan er beschikbaar was en men de 

organisatie van het muziek evenement en de uitvoering van de doelstelling van de Kinderen Cultuur 

Foundation wensten los te koppelen,  is de stichting Toi Toi Toi opgericht.  

Stichting Toi Toi Toi 

Toi Toi Toi is een autonoom opererende stichting, maar blijft gelieerd aan de Hutspop organisatie.  

De activiteit van de, onder de Hutspop vlag, genoemde Kinderen Cultuur Foundation is nu nog slechts  

donateur voor de stichting Toi Toi Toi.  Voor het dagelijks bestuur van de stichting is zorgvuldig 

gekozen voor mensen die zich tijdens hun arbeidzame leven en door vrijwilligerswerk bekwaam 

hebben getoond om de raakvlakken van de doelstelling van de stichting en de maatschappij te 

verbinden.  Een onderzoek naar reeds bestaande organisaties, die binnen het referentiekader van de 

doelstellingen van Toi Toi Toi opereren, leert dat er vooral hiaten zijn in de voortgang / 

duurzaamheid van  culturele opleiding-mogelijkheden.  Een voorbeeld:  Een ouder kan zijn of haar 

kind via het minimabeleid een gitaarcursus bieden. Echter na een vaststaande cursus periode en/of 

als de som van de  minimabeleid-toelage is bereikt stopt de opleiding.  En zo zijn er meer varianten 

waardoor een opleiding stopt of voor langere duur onderbroken moet worden.  Toi Toi Toi acht dit 

zeer ongewenst, omdat continuïteit resultaat boekt en bij de leerling een basis voor zelfrespect 

ontwikkeld.  Over enige tijd zal op de web-site van de stichting Toi Toi Toi een verhandeling van een 

psychologe worden geplaatst waarin het belang van culturele vorming voor adolescenten zal worden 

benadrukt. De stichting wil een verbindende factor zijn in het creëren van een route  van de eerste 

lessen naar een ultiem doel,  b.v.  van de eerste gitaarles tot aan aanname bij een conservatorium.   

Tijdens deze route is onderwijs nodig, leermiddelen, vervoer, begeleiding, controle. 

  

http://www.stichtingtoitoitoi.nl/


Leermiddelen 

De stichting wil uit haar fonds een muziekinstrumentenbank opzetten waaruit aan leerlingen in 

eerste instantie een instrument in bruikleen wordt verstrekt.   

Als na een periode blijkt dat een leerling zich voldoende heeft bekwaamd en… dat de leerling er 

plezier aan beleeft kan worden meegewerkt aan de aanschaf van een instrument.  Voor andere 

culturele vormen, denk aan ballet,  circus of toneel, kan een aangepast ondersteunend pakket op 

maat worden gemaakt. 

Vervoer 

Als openbaar vervoer noodzakelijk is zodat een leerling naar de leslocatie kan gaan. Zal de stichting 

hier in voorzien. Onderhandelingen met vervoersmaatschappijen en taxi bedrijven zullen spoedig 

aanvangen om sponsoring voor dit doel te krijgen.  

Begeleiding, controle 

Tijdens de route zal periodiek contact worden onderhouden met les organisaties en  met de 

leerlingen en hun ouders/verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers.  

Resumé 

In grote lijnen stelt het bestuur van d stichting Toi Toi Toi zich ten doel om alle bestaande 

organisaties met een raakvlak in kaart te brengen en te  verbinden om derhalve een gepast traject te 

kunnen samen stellen voor de doelgroep. 

Fondsen,  naast de donatie van De Hutspop / Kinderen Cultuur Foundation zal het bestuur een 

fondsen wervingsprogramma opzetten. Het bestuur weet zich hierbij gesteund door adviseurs van 

het RABO cultuurfonds en enkele particuliere, professionele fondsenwervers.   Het bestuur werkt aan 

een  strategie waardoor een jaarlijks stabiel inkomsten patroon ontstaat. 

De stichting zal haar resultaten laten controleren en beoordelen door boekhoudkantoor, Jan Pieter 

Goossens,  Kort Rapenburg .9. te Leiden. 

Dit plan zal in de komende periode, afhankelijk van toetsing op haalbaarheid worden bijgesteld en 

uiteindelijk in een huishoudelijk reglement worden opgetekend. 

Aldus, 

Ron B.A. Mittelmeijer 

Secretaris,  stichting Toi Toi Toi. 

 

 

 


