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Een vergaderruimte 
die blijft hangen

Marianne Kuiper

Als eigenaar van Efficient Hotel Partner kan 
Marianne niet anders dan trots zijn op de 
uitbreiding van haar aanbod met de Music 
Meeting Lounge. “Als hotelpartner zoeken 
wij voor bedrijven naar vergaderruimten en 
hotelkamers’’, vertelt zij. “Wij benaderen 
geschikte locaties, vragen offertes op en denken 
mee in het programma. Dat kan voor kleine 
groepjes, maar we hebben ook regelmatig 
opdrachtgevers die ons vragen om meer dan 
honderd personen in een hotel onder te brengen 

en een meerdaagse te organiseren.’’ Daarbij ziet 
de Amstelveense ondernemer de laatste jaren een 
groeiende vraag naar externe vergaderlocaties. 
“Bijna alle bedrijven hebben wel een eigen 
vergaderruimte, maar die is niet altijd voor 
alle besprekingen geschikt. Bovendien is uit 
onderzoek gebleken dat je op externe locaties 
veel beter tot nieuwe en creatieve ideeën komt.’’ 

Als voormalig manager in de hotellerie weet 
Marianne dat de juiste ambiance voor een 

‘Don’t you forget about me’. De beroemde plaat van de Simple Minds was favoriet bij de vader van 

Marianne Kuiper en vormt nu de slogan van haar Music Meeting Lounge; een nieuwe vergaderruimte 

in het Oude Dorp van Amstelveen waar muziek op subtiele wijze centraal staat. “Muziek stimuleert, 

inspireert en zorgt voor verbinding. Zo bieden wij een vergaderlocatie die blijft hangen.’’ 
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vergadering ontzettend belangrijk is. “Ik wil zelf 
altijd iets te zien hebben’’, vertelt zij. “Er moet 
iets zijn dat mij verrast.’’ Toen Marianne de kans 
kreeg om ook het tweede deel van het pand 
aan de Dorpsstraat van Amstelveen te huren, 
aarzelde zij niet. “Met dat aanbod kregen we 
zelf de kans om een verrassende vergaderlocatie 
te starten. Dat zou onze business mooi kunnen 
versterken.’’ 

MuSic Meeting LOunge
En nu is daar de Music Meeting Lounge, 
waarvoor de inspiratie van Mariannes vader 
kwam. Hij is altijd groot fan geweest van 
vinyl en spaarde in zijn leven bijna duizend 
langspeelplaten. “De laatste jaren van zijn 
leven leed hij aan Alzheimer’’, vertelt Marianne 
openhartig. “Toch stelde hij mij elke keer als 
ik op bezoek kwam dezelfde vragen; Wat ga 
je doen met mijn dia’s? Wat doe je met mijn 
schilderijen? En wat doe je met mijn platen? 
Hij vond het heel belangrijk dat ik daar een 
mooie bestemming voor zou zoeken.’’ Wat zij 
met zijn dia’s en schilderijen gaat doen, weet ze 
nog niet precies, maar zijn platen hebben nu een 
mooie bestemming gekregen. Zijn collectie staat 
gepresenteerd in onze Music Meeting Lounge én 
kan zelfs worden gedraaid op de platenspeler in 
de dj-booth. 

Stichting ALZheiMer neDerLAnD
Marianne werd zo geraakt door de ziekte van 
haar vader, dat zij besloot iets terug te doen voor 
de Stichting Alzheimer Nederland. “Wij krijgen 
heel vaak lp’s aangeboden van mensen die deze 
platen nog op zolder hadden staan of waarvan 
de ouders nu zijn overleden. Dat is natuurlijk 
heel bijzonder. Daarom hebben we hier een actie 
aan gekoppeld; voor elke plaat die bij ons wordt 
gedoneerd, maken wij geld over naar Alzheimer 
Nederland. Zo dragen wij ons steentje bij in de 
strijd tegen deze verschrikkelijke ziekte.’’ 

FOOD by FAuve
Niet alleen Mariannes vader levert een 
bijzondere bijdrage aan de Music Meeting 
Lounge; ook haar dochter Fauve is nauw 
betrokken. “Fauve heeft een enorme passie voor 
koken en voorziet in de catering’’, legt Marianne 
uit. “Zij verzorgt altijd een zoete lekkernij bij de 
ontvangst, home made snacks voor in de pauze 
en vers fruit voor tussendoor. Daarnaast kan 
zij geweldige seizoenssmoothies en tapenades 
maken. O, en dan heb ik het nog niet eens over 
haar Lemon Curd Cheesecake. Wie die geproefd 
heeft, wil nooit meer anders.’’ 

Music Meeting Lounge

badlaan 1 biS 

1182 JJ Amstelveen

020-3452322 

www.musicmeetinglounge.nl

Lp’S AAn het pLAFOnD
De Music Meeting Lounge 
kijkt uit op de Dorpsstraat, 
maar de entree is aan de 
Badlaan 1. Wie binnenkomt 
ziet meteen de subtiele 
combinatie van oud en 
nieuw. Aan de muur en 
het plafond hangen platen 
en een vintage muziekkast 
trekt de aandacht. Aan de 
andere kant van het plafond 
zijn mooie LED-strips 
ingebracht waarmee de 
hoeveelheid licht eenvoudig 
is af te stemmen op de 
behoefte. De tafels staan 
in boardroom-opstelling 
en bieden plaats aan 22 
personen. Er is ook een 
bovenverdieping, waar 
een tweede, meer intieme 
vergaderruimte is. De 
wanden zijn van whiteboards 
en lenen zich uitstekend 
voor het maken van 
aantekeningen, ontwerpen 
en schetsen. Wie doorloopt 
komt uit op het dakterras. 
De ruime loungebanken 
nodigen uit om tussen de 
vergadersessies door even 
te ontspannen of na afloop 
uitgebreid te borrelen.

DJ-MeubeL
Maar het meest opvallende object in de Music 
Meeting Lounge is het dj-meubel waarop een 
pick-up schittert. “Dit biedt onze gasten niet 
alleen de gelegenheid om lekker plaatjes te 
draaien, maar ook om afwisselende activiteiten 
of opdrachten te doen om het programma te 
breken’’, legt Marianne uit. “Zo kun je allemaal 
je favoriete plaat uitzoeken en deze draaien, of 
een soort pubquiz doen met Raad-de-Plaat of een 
variant daarop. Al behoort gewoon even lekker 
borrelen met een achtergrondmuziek ook tot de 
mogelijkheden. Niets moet hier, maar er kan veel.’’


