Concept-Verslag van de Algemene Vergadering MNHU
Dinsdag 20 juni 2017 – Aanvang 20.00 uur.
Dorpshuis “ De Vluchthaven”, Schipholweg 649, Lijnden.
(Concept 3 juli 2017 – vast te stellen in ALV 2018)

Aanwezig
Bestuur MNHU: Herman Borg, Frank van Enkhuizen, Teun Roodenburg, Cor Tjipjes,
Joop van Velsen (verslag), Jaap van Waveren, Arnold van Workum (voorzitter)
Vertegenwoordigers van 12 lid-verenigingen.
Afwezig met kennsigeving: 22 verenigingen, Brassband Kunst naar Kracht – De Goorn,
Dagorkest – Zaanstreek Waterland – Zaandam, DWS – Achterveld, Dr.Nuijens – Westwoud/
Hoogkarspel, Excelsior – Limmen, Fanfare Accordando – Spierdijk, Fanfarecorps Erica – Austerlitz,
Harmonie Amicitia – IJsselstein, Harmonie De Spaarnebazuin – Haarlem, Harmoniecorps Tuindorp
– Amsterdam, Harmonieorkest De Bazuin – De Meern, Hosanna Amersfoort – Amersfoort,
Koninklijke Biltse Harmonie – De Bilt, Kunst na Arbeid-Vreeswijk – Nieuwegein, Muziekgezelschap
Wittenburg – Amsterdam, Muziekver. Amsterdam – Amsterdam, Muziekvereniging BuBo –
Amsterdam, Muziekvereniging Excelsior – Andijk, Muziekvereniging Onderling Genoegen –
Benschop, Muziekvereniging St. Caecilia – Lutjebroek, Showharmonie OBK – Rhenen, Sint Caecilia
– Zwaag

1.

Opening
- Voorzitter Arnold van Workum heet de aanwezigen welkom op deze vijfde algemene
vergadering van de MNHU.
- Hij spreekt z’n teleurstelling uit over de weer magere opkomst maar ook daarom tevens
een extra woord van waardering voor de aanwezigen.
- De eerste negen punten van de agenda hebben een huishoudelijk karakter, daarna
houden we een kleine pauze met daarna de resterende punten op de agenda.
- Na afloop is er gelegenheid om met een drankje met elkaar na te praten.

2.

Vaststellen van de agenda
- Er zijn geen opmerkingen over de voorliggende agenda.
- Voorstel is om punt 8 (Vervolg en voortgang beleidsvorming MNHU) als laatste te
behandelen. Dat wordt nu agendapunt 10.
- Joop van Velsen zal het verslag maken.
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3.

Mededelingen / Actualiteiten
- Er zijn 22 afmeldingen ontvangen voor deze vergadering.
- Het bezoeken van het KNMO congres op 25 november in Eemnes wordt aanbevolen.

4.

Vaststellen van de notulen van de ALV 16 juni 2016
- Robby Overvliet heeft zich teruggetrokken en Cor Tjipjes is door het bestuur benoemd als
onze contactpersoon MNHU voor CGN aangelegenheden.
- De notulen worden door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de
notulist.

5.

Jaarverslag MNHU 2016
- Over het verslag zijn twee kleine opmerkingen.
Bij de muziekexamens deden de kandidaten dat in 2016 en betrof het 183 geslaagde
kandidaten. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
- Alle bestuursleden worden bedankt voor hun bijdrage aan een deel van het verslag.
- Het verzoek de bladen in het vervolg te nummeren zal worden meegenomen.

6.

Financiën

Financieel verslag 2016
- Waarom zijn de inkomsten van de concoursen achter gebleven t.o.v. de begroting?
Omdat deze geheel of gedeeltelijk niet gehouden zijn.
- Het financieel verslag is conform de afspraken in het verleden aan de vorig jaar
benoemde kascommissie ter controle aangeboden. Beide commissieleden zijn vanavond
afwezig. Het verslag is door hen gecontroleerd en in orde bevonden.
De penningmeester leest de schriftelijke verklaring van de commissie voor.
Het jaarverslag 2016 wordt door de vergadering goedgekeurd en conform het voorstel
van de commissie wordt de penningmeester decharge verleend voor het gevoerde
beheer en het bestuur voor het gevoerde beleid.

Begroting 2017
- Concours Zaandam gaat van 2 dagen naar 1 lange dag – zaterdag 11 november.
- Scholings activiteiten nog nader in te vullen.
Er wordt nog even een specificatie/toelichting van de geinde contributie gegeven.
Die bedroeg € 11.30 per lid; daarvan is € 5.75 voor de Buma. Voorts een bijdrage aan de
KNMO en het algemeen orgaan de Klankwijzer. Voor de MNHU resteert dan totaal €
14.100.- De voorliggende begroting wordt goedgekeurd.
7.

Benoeming van de Kascommissie 2017
Normaal is om twee leden en een reserve-lid te benoemen. Jaarlijks treedt het eerste lid af
en schuift het reserve-lid door. Er is nu geen reservelid en een van de leden is ook niet meer
in functie.
Gekozen wordt: Mathijs in ’t Veld van Fanfare Hou en Trouw, Wendelien Krul van
Wester Harmonie Korps zal worden gevraagd om voor het tweede jaar zitting te nemen.
Er meldt zich geen kandidaat als reserve-lid. Hiervoor zal een oproep op de website worden
gedaan. De benoeming komt op de agenda van de najaarsvergadering.
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8.

MNHU en KNMO activiteiten en evenementen 2017
- Voor een weergave van de gehouden Slagwerkdag in Amersfoort, zie de website MNHU.
- De regionale ledenbijeenkomsten in Ursem en Hilversum op 7 en 15 februari waren goed
bezocht en het verslag zal binnenkort worden toegezonden.
- 11 november Concertconcours Zaandam op alleen de zaterdag, de zondag is gecanceld.
- De concoursbehoefte loopt terug maar de festivaldeelnames lopen beter.
- Voorjaars- en najaarsexamens op verschillende locaties, details zie onze MNHU-website.
- De komende weken zijn er veel examens, voor de zomervakantie staat de teller al op 260
dit jaar en de examensecretaris vertrouwt op de verenigingen voor het verrichten van
hand- en spandiensten bij de organisaties ter plekke. Een examen van leden van
Excelsior Cothen in Gelderland is afgelast/afgezegd; de examensecretaris zal op korte
termijn een afspraak maken deze alsnog te laten plaatsvinden binnen de eigen regio.
- Ook vanavond zijn er ook nog 2 D-praktijkexamens in Woudenberg.

Rapportage Doelgroep Blaasmuziek door Teun Roodenburg
- Het concoursweekend Zaandam wordt dit jaar 1 dag van 10.00 tot 20.00 uur. Van het
Zaantheater hebben we bericht gekregen dat het Theater in de maand november niet
meer voor ons beschikbaar zal zijn. We beraden ons op een andere tijdsperiode of een
andere locatie voor dit Blaasevenement. De dagindeling in Zaandam zal van laag naar
hoog gaan: van vijfde naar eerste divisie met 3 tot 4 deelnemers per divisie. Het
programma zal deze maand op de MNHU site worden gepubliceerd.
- Komende zaterdag is het overleg van de landelijke doelgroep Blaasmuziek.
- Reglement voor solisten is aangepast en geldt per 1 oktober 2017.
- Jurybeleid is opgesteld met een jaarlijkse evaluatie ter bevordering van toetreden en
afvloeien van de juryleden in het algemeen.
- Voor de lichte muziek loopt een project met het Metropole Orkest. MNHU is voornemens
een dag te organiseren als Workshop.
- Het beleidsplan Blaasmuziek heeft een top 4 vastgesteld:
1. Opwaarderen maatschappelijke waarde van de Blaasmuziek.
2. Verbeteren imago Blaasmuziek ( Toeteren, hoempapa etc )
3. Muziekopleiding en muziek in het onderwijs.
4. Verdere ontwikkeling voor sponsering en genereren van inkomsten.
Uitvoering hiervan wordt gepland/gedacht in de periode oktober 2017 tot april 2018.

Rapportage Doelgroep Show Mars en Percussie door Jaap van Waveren.
- Jaap vindt dat de punten van het beleidsplan Blaasmuziek voor alle doelgroepen van
toepassing zouden kunnen zijn.
- MNHU heeft in jan 2017 in Amersfoort een sessie gehouden waarbij Indoor Percussie en
Concert-slagwerk kennis van elkaars werk en activiteiten hebben genomen.
- IP betreft het lopen in een hal/zaal en het maken van percussiemuziek. Dit snuffelen aan
elkaar is zeker voor herhaling vatbaar.
- De nieuwe reglementen SMP voor concoursen en jurering zijn gepubliceerd.
- Op 16 september zal in Eemnes een middagbijeenkomst zijn voor jeugdkorpsen actief in
de mars- en showsector.
- Hierbij wordt tevens feedback vanuit het werkveld verwacht en verzameld.
- SMP studeert nog op hoe de verslaglegging van de leden naar het Landelijk Overleg kan
worden meegenomen en dus verbeterd.
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Rapportage Doelgroep Majorette & Twirl door Joop van Velsen.
- Inmiddels hebben de nodige Nederlandse Kampioenschappen plaats gehad.
In december van de Majorette KNMO en de Twirlers van de NBTA in de Runner-Up.
In januari het NK Twirl met plaatsing voor het EK in Kroatië.
In februari voor de vierde maal de Champion Trophy met deelname uit Nederland, België
en Duitsland.
In maart het NK Show-Twirl met plaatsing voor het EK Majorette in oktober in Almere.
In april is het EK Twirl gehouden in Porec in Kroatië.
- De door MNHU leden behaalde resultaten staan allemaal vermeld op onze website.
- De landelijke wedstrijden voor Majorette en Twirl lopen op dit moment, waarbij voor de
Majorette ook de mogelijkheid bestaat deel te nemen aan de wedstrijden van de NTSB.
- Op 1 juli zal weer landelijk overleg plaatsvinden door het Kernteam Majorette.

Rapportage Doelgroep Colar Guard Nederland door Arnold van Workum.
- CGN heeft een eigen congres in het najaar met de leden in Eemnes.
- In de wintermaanden worden een aantal wedstrijden zogenoemde contests
georganiseerd op diverse plaatsen in het land die uitmonden in de finals, hun NK in
maart in Eindhoven.

Jeugd & Educatie
- Het Landelijk kennis Centrum is inmiddels on-line.
Iedere vereniging wordt gevraagd zich hier in te schrijven om hun kennis t.a.v. opleiding,
werving en jeugdbeleid met elkaar te delen (www.jeugdknmo.nl).
- Educatie wordt bezet door de examensecretarissen van de diverse landelijke organisaties.
- Het aantal examens neemt dit jaar weer toe.
- Het raamleerplan slagwerk loopt zeer moeizaam. Gedacht word aan een slagwerksessie
voor de leden binnen de MNHU op korte termijn.
- Op de vraag welke module wordt geadviseerd voor een “tamboer”opleiding komt als
antwoord: “Kleine Trom”, daarop kan later van alles als verdere verdieping worden
gestapeld.
9.

Bestuursverkiezing
- Robby Overvliet heeft zich terug getrokken uit het bestuur van de MNHU omdat naar zijn
mening de structuur van CGN zich niet leent voor inbreng van/door de provinciale /
regionale bonden.
- Cor Tjipjes zal namens het MNHU bestuur als aanspreekpunt voor de leden fungeren.
- Herman Borg en Cor Tjipjes zijn volgens het schema aftredend en herkiesbaar.
Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld voor deze vergadering.
Het bestuur krijgt van de vergadering toestemming om een gevonden kandidaat ad
interim in het bestuur te laten meedraaien.
- De aftredende bestuursleden worden bij acclamatie herkozen voor een nieuwe termijn.
Pauze

4

10.

Vervolg en voortgang beleidsvorming MNHU

Terugblik regiosessies 7 en 15 februari
- De regiosessies voor de leden zijn in Ursem door 18 verenigingen en in Hilversum door
23 verenigingen bezocht. De aula in Ursem werd ook nu als vergaderruimte ongeschikt
gevonden omdat ook andere bezoekers door de ruimte liepen, wat storend werd ervaren.
De behandelde/gepresenteerde thema’s waren “Hoe bestuur ik mijn vereniging”, waarbij
de inleidster zich heeft geconcentreerd op de onderdelen Beleidsplan en Communicatie.
- Het niveau van de inleider werd hoger gevonden dan de gemiddelde toehoorder en
verdient in het vervolg aandacht. Ook de factor tijd moet in de gaten te worden
gehouden omdat die door de agenda in de knel kwam en voor het goede te kort was.
- Ook dit jaar worden sessies georganiseerd.

Discussiesessie
- De discussie werd gehouden aan de hand van twee A4-tjes met als hoofdpunten: de
contouren van de MNHU-beleidsvernieuwingen en activiteiten. Wie doet wat?
- Zie de bijlage (hieronder) voor deze notitie met contouren.
- Nadrukkelijke keuzes maken in het activiteitenpakket. Wat doen we nog wel en wat
stoten we af? Welke inzet willen en kunnen we leveren aan de landelijke organisatie?
- Aanvulling en verjonging van het vergrijzende huidige bestuur. Op de huidige en
toekomstige vacatures door het behalen van statutaire termijnen is nog geen reactie
ontvangen.
Op de suggestie om profielen voor de functies op te stellen wordt gesteld dat dat ook
afschrikwekkend kan werken door de veelheid van opgesomde taken en activiteiten.
- Een veel groter beroep op medewerking en ondersteuning uit de ledenverenigingen.
- Naast het bestuur, op ad hoc basis, in commissieverband of als landelijk
vertegenwoordiger.
- Externe ondersteuning. In welke zaken en wat mag dat dan kosten?
- Visie, missie, doelen. Wat willen we zijn voor de leden en hoe daarop aan te koersen?
- De leden verwachten een proactief beleid rond kennis delen middels een soort
kennisbank. Betere communicatiestromen tussen bestuur en leden en onderling tussen
(bestuurs)leden.
- Snel terugkoppelen en inzetten van de moderne middelen als Facebook, website en de
Nieuwsbrief.
- Faciliteren van concoursen en festivals en het maken en voeren van een goede concoursen festivalagenda.
- Ondersteuning van leden bij vragen en problemen en de Centrale KNMO expertise
benutten.
11.

Rondvraag
- Hoe staat het met het digitaliseren van bladmuziek ?
- Hier is een notitie van de KNMO over verschenen. Het is dus niet toegestaan als gevolg
van de eigendomsrechten. Heel vreemd is het dan wel dat veel muziek ook digitaal wordt
aangeboden en verkocht.

12.

Sluiting
- De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en wenst ze voor straks
een goede thuisreis.
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Aanwezige Verenigingen conform de presentielijst:
Chr. Muziekver. Sursum Corda
De Woudklappers
Drumfanfare Jonathan
Excelsior Cothen
Fanfare Hou en Trouw
Harmonieorkest Apollo
Het Saens Harmonie Orkest
Kon. Muziekver. TAVENU/KAPH
Muziek Showband Juliana
Muziek Organisatie Krommenie
Muziekver. Onderling Genoegen
Showgroep Xtreme

Aalsmeer
Hoogwoud
Zeist
Cothen
Heerhugowaard
Den Oever
Assendelft
Amsterdam
Amersfoort
Krommenie
Krommenie
Heemskerk
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Takenlijst Algemene Vergadering MNHU
Datum

Onderwerp

Wie

Gereed

21-03-2015

Organiseren van doelgroep sessies

Bestuur

mei 2016 &
febr 2017

16-06-2016
16-06-2016

Reserve lid vragen voor kascontrolecommissie
Omzien naar bestuurslid Blaasmuziek
Word nu ook op de website MNHU geplaatst
Kascontrolelid vragen voor 2de termijn
Reserve Kascontrolelid vragen via de nieuwsbrief
Organiseren van nieuwe doelgroep sessies
2017 / 2018

Bestuur
Bestuur

20-06-2017
20-06-2017
20-06-2017

Bestuur
Bestuur
Bestuur

Besluitenlijst Algemene Vergadering MNHU
Datum
16-06-2016
16-06-2016
20-06-2017
20-06-2017
20-06-2017
20-06-2017

Onderwerp
Toestemming bestuur voor een aanstelling bestuurslid blaasmuziek a.i.
Kascontrolecommissie gekozen en benoemd voor financieel verslag 2016
Kascontrolecommissie deels gekozen en benoemd voor financieel verslag 2017
Goedkeuring financieel verslag 2016
Goedkeuring begroting 2017
Herverkiezing van de aftredende leden van het bestuur van de MNHU.
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BIJLAGE BIJ AV MNHU 20 JUNI 2017 – AGENDAPUNT 10

CONTOUREN BELEIDSVERNIEUWING MNHU

1

Visie, missie, doelen enz.
• Wie en wat willen we zijn en/of worden voor onze leden?
• Hoe daarop aan te koersen?
Een goed, afgewogen en gevarieerd pakket van
• Concoursen
• Muziekexamens
• . . . . . En verder
Faciliteren van festivals en overige evenementen
Proactief verstrekken van kennis en informatie
• Gerichte workshops, instructiedagen enz.
• Regiosessies over bestuurlijke zaken
• Slagwerkdag januari 2017
• Regiosessies over jeugd en educatie in voorbereiding
• Verdere behoefte in kaart brengen
Betere zichtbaarheid van de MNHU / Verbetering van communicatie
Contact en uitwisseling tussen
• MNHU en de verenigingen
• Verenigingen onderling
Betere informatiestroom zowel naar verenigingen als binnen bestuur
• Luisteren
• Snel terugkoppelen
>>> bestuurders aan elkaar en aan leden)
• Inzet Facebook / Website enz.
• Reguliere Nieuwsbrief
Ondersteuning verenigingen bij vragen en problemen / kennis inzetten
• Centrale KNMO-expertise benutten
Optimaliseren samenwerking bestuur
• Planmatig en beleidsmatig werken
• Strakke werk- en taakverdeling
• Afspraak is afspraak
• Planningen en deadlines eerbiedigen
• Vergaderdiscipline en voorbereiding
• Tijd maken voor visie-ontwikkeling en brainstorm

8

BIJLAGE BIJ AV MNHU 20 JUNI 2017 – AGENDAPUNT 10

CONTOUREN BELEIDSVERNIEUWING MNHU – WIE DOET WAT?

2

WIE DOET WAT?
Het Bestuur MNHU heeft in de huidige omvang de handen vol.
Daarbij vraagt de landelijke KNMO veel tijd en energie van onze vertegenwoordigers
Voor de realisatie van alle ambities schiet de omvang van ons bestuur eenvoudigweg tekort.
MOGELIJKE SPOREN VOOR BETERE AFSTEMMING VAN
TAKENPAKKET/WENSENPAKKET EN MENSKRACHT
1. Nadrukkelijke keuzes binnen het activiteitenpakket in brede zin
• Wat doen we nog wel en wat stoten we af?
• Welke inzet kunnen en willen we leveren aan de landelijke organisatie?
2. Aanvulling en verjonging van ons (langzamerhand vergrijzende) bestuur
• Op de bestaande en binnenkort aan de orde zijnde vacatures in het bestuur is geen aanmelding of
reactie ontvangen.
• Introductie of kennismaking voor geïnteresseerden
3. Een (veel) groter beroep op de medewering en ondersteuning vanuit
de leden-verenigingen en individuele leden bij het werk
• Naast of samen met het bestuur
• Op ad hoc basis
• Als organisator of als MNHU-vertegenwoordiger
• In commissieverband
• Als landelijk vertegenwoordiger
4. Ondersteuning van buiten
• Waarin laten we ons door externen ondersteunen?
Wat mag dat kosten?
• Waarin kunnen we bouwen op de landelijke KNMO?

BRAINSTORM / DISCUSSIE
HOE ALS LEDEN EN BESTUUR SAMEN DE MNHU
EN HAAR ACTIVITEITENPAKKET VERDER VORMGEVEN?
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