
    
  Aanvraag start een De MuziekSpeelplaats 

Vinden jij, de buurtbewoners en kinderen in de wijk ook dat alle kinderen samen in de buurt 
muziek moeten kunnen maken zoals zij ook naar een sportveldje gaan!? 
Wil jij met onze ondersteuning als Boegbeeld samen met de buurt een De MuziekSpeelplaats 
succesvol starten en beheren? 

Vul dit formulier in, dan kunnen we samen onderzoeken of jij als 
muzikale buurtleider een start kunt maken?  

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode: Postcode “nieuwe” De MuziekSpeelplaats:

Woonplaats:

Geboortedatum *:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Beroep/Studie:

* Jonger dan 18 jaar? Dan ontvangen we ook graag een handtekening van je ouder of verzorger.

Voornaam:

Achternaam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:



Wij zijn benieuwd! 

Maak alle omschrijvingen kort en bondig. Jou omschrijvingen gebruiken wij binnen ons netwerk 
om te onderzoeken of en wat de eventuele mogelijkheden zijn bij jou in de buurt! 

Beschrijf in het kort waarom jullie een de MuziekSpeelplaats willen starten in de buurt:

Beschrijf jouw ervaring met muziek en hoe muziek jullie buurt kan verbinden:

Omschrijf jullie buurt en hoeveel kinderen samen muziek willen maken:

Muziek is jouw ding, omschrijf wat je nog meer goed kunt:

Wat heb je nodig om samen met de buurt een succesvolle De MuziekSpeelplaats te beheren?

Muziekinstrumenten, een bestuur, crew, vrijwilligers, netwerk en geld…



Ter informatie: Stichting Muziekspeelplaats wordt georganiseerd door vrijwilligers en is 
afhankelijk van middelen en ondersteuning uit de samenleving. Het kan daarom een tijdje duren 
voordat wij weten hoe en of het mogelijk is om een muziekspeelplaats bij jou in de buurt te 
ondersteunen. Onze vrijwilligers en Boegbeelden moeten een VOG verklaring kunnen overleggen.

Wij werken nauw samen met Siggi, het eerste Boegbeeld in Nederland. Wij willen alle Boegbeeld 
ervaringen met elkaar delen, hoe zou jij dat doen:

Hoe zou je een filmpje maken om aan mensen te laten zien waarom er in jouw buurt een  
De MuziekSpeelplaats moet komen?

Je kunt ook een filmpje sturen!

Met wie werk je al samen of met wie zou er samengewerkt moeten worden bij jullie in de buurt?

Het bedrijfsleven, de gemeente, welzijn, vereniging of een school…

Onderteken en stuur op naar: De Muziekspeelplaats

Postbus 47 2630 AA Nootdorp

Plaats:

Datum:

Handtekening:

* Handtekening ouder of verzorger:

https://www.justis.nl/binaries/Voorbeeld%20VOG%20NP%20per%201%20december%202020_tcm34-471545.pdf

