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  NIEUWSBRIEF         1 APRIL 2021

 

 

Ook 2021 voor de MNHU een vreemd Covidjaar!  
 

Het blijven vervelende en onzekere tijden voor onze verenigingen, voor onze muzikanten, 

majorettes en twirlers. Ook in deze Nieuwsbrief melden we helaas weer een aaneenschakeling 

van afgelaste en uitgestelde activiteiten en evenementen. Verenigingen en docenten doen hun 

best waar mogelijk toch actief te zijn, en er zijn veel goede en waardevolle initiatieven rond 

digitaal muzikaal contact en on-line muzieklessen. Maar het bruisende muziekleven waar we in 

onze sectoren zo aan gewend zijn wordt toch steeds meer gemist. 
 

Ook bestuurlijk zit Covid nog steeds behoorlijk in de weg, we wennen steeds meer aan digitaal 

vergadercontact, maar ook hier breekt het ontbreken van fysiek contact langzamerhand op. 

Helaas ziet het er nog steeds naar uit dat we nog geruime tijd rekening met Covid moeten 

houden. Hopelijk komt er spoedig ruimte voor terugkeer naar een meer normale situatie. 
 

Zoals in een eerdere Nieuwsbrief al gesignaleerd zijn er grote verschillen in de benadering die 

verenigingen ondervinden van gemeenten, zaalverhuurders enz.  

In voorkomende individuele gevallen van verenigingen is samen met die vereniging gericht 

contact of ondersteuning geweest bij ontstane problemen. Het spreekt vanzelf dat u voor 

dergelijke ondersteuning steeds bij ons MNHU-bestuur of bij de KNMO kunt blijven aankloppen. 

In het tweede steunpakket voor de culture sector stelt de regering onder meer 150 miljoen euro 

beschikbaar om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Vraag er uitdrukkelijk 

naar bij uw gemeente indien u ondersteuning nodig heeft. 
 

In voorkomende individuele gevallen van verenigingen is er samen met die vereniging gericht 

contact of ondersteuning geweest bij ontstane problemen. Het spreekt vanzelf dat u voor 

dergelijke ondersteuning steeds bij ons MNHU-bestuur of bij de KNMO kunt blijven aankloppen. 

De KNMO, onze koepelorganisatie, houdt de vinger aan de pols en verzorgt regelmatige 

informatie over de gevolgen van Covid. Twee verenigingsondersteuners zijn hierin landelijk 

actief: Jos van der Sijde en Luuk Mevis. Gedetailleerde info: https://www.knmo.nl/corona. 

 

 

Algemene Ledenvergadering MNHU 

Woensdagavond 16 juni 2021 – 20.00 uur – via zoom 
 

De omstandigheden rond Corona lieten een fysieke ALV-bijeenkomst in 2020 niet toe. 

Ook in dit voorjaar 2021 zal het niet gaan lukken fysiek bijeen te komen. 

Daarom kiest het bestuur ervoor om de ALV te houden via zoom, op woensdag 16 juni. 
 

Aan de orde komen onder meer de goedkeuring over de verslaglegging over 2019/2020, de 

reguliere bestuursverkiezing en alles wat verder aandacht van de ALV vraagt. 

U wordt door ons tijdig geïnformeerd over de agenda en over de details van deze digitale wijze 

van vergaderen en besluitvorming. 
 

https://www.knmo.nl/corona
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3, 10 en 17 april KNMO Online Jeugd Inspiratie-sessies  
 

In 2020 kon de jaarlijkse KNMO Jeugd-Inspiratiedag helaas in het geheel niet doorgaan. 

Dit jaar organiseert de commissie Educatie en Jeugdbeleid drie digitale Jeugd-Inspiratie- 

bijeenkomsten voor jeugdleden en jeugdcoördinatoren van verenigingen én geïnteresseerde 

jongeren. Maar ook alle bestuurders, leden, docenten, dirigenten en ouders die jongeren 

enthousiast willen maken voor muziekverenigingen worden op hun wenken bediend.  

 

Zaterdag 3 april – Broken Brass  

(ca. 10.30-13.00 – exacte aanvangstijdstip wordt nog bekend gemaakt)  

Ben je blazer en wil je weten hoe de Broken Brass sound tot stand komt, wat daar bij komt 

kijken en hoe je bijvoorbeeld effect pedals kan gebruiken bij blaasinstrumenten? Speel je in een 

ritmesectie en wil je meespelen in de groove van Broken Brass? Doe dan mee met de workshop. 

 

Zaterdag 10 april – Webinar ondersteuning voor muziekverenigingen (11.00-13.00)  

Welke ondersteuning is beschikbaar? Professionele experts reiken bestuurders en commissie-

leden concrete oplossingen aan voor de vraagstukken van alledag.  

Adriënne Versteegen en Ria Kornet van Musidesk verzorgen een presentatie over repertoire voor 

beginnende en gevorderde jeugdorkesten.  

 

Zaterdag 17 april - Jan-Willem van Kruyssen (11.00 -13.00 uur)  

Jan-Willem van Kruyssen spoort verenigingen aan hun functioneren tegen het licht te houden. 

Willen we na de coronacrisis terug naar het 'oude normaal' of slaan we nieuwe wegen in? 

Hoe relevant is wat wij doen, hoe divers en inclusief zijn we? Hoe kan je tijdens de coronacrisis 

toch actief blijven, leden betrokken houden en (jonge) leden werven?  

 

Ben je geïnteresseerd in (één van) deze online workshops? Info en aanmelding via deze link:  

https://www.knmo.nl/doelgroepen/inspiratie-opdoen-tijdens-interactieve-onlinesessies-op-3-10-

en-17-april-2021. 

 

 

 

Muziekexamens 30 januari in Huizen werden afgelast 

Onzekerheid over MNHU-voorjaarsexamens in mei/juni 
 

Alle in het voorjaar 2020 afgelaste examens zijn in de periode vanaf 23 oktober alsnog 

gerealiseerd. De kandidaten van de laatste examendag, 12 december in Marken, gingen door het 

oog van de naald voordat twee dagen later de Covid-lockdown weer een feit was!  

Uiteindelijk konden we in die periode 180 kandidaten feliciteren met hun theorieresultaat en 120 

kandidaten met hun diploma of slagwerkcertificaat.  

 

Het jaar 2021 begon ook voor onze muziekexamens slecht! Als gevolg van de aangescherpte 

Covid-maatregelen kon het praktijkexamen op 30 januari in Huizen niet doorgaan. Het is voor de 

examens ook verder een zeer onzeker eerste halfjaar.  

 

Gewerkt wordt aan een examenagenda voor de periode mei/juni. Als de Covid-situatie het 

toelaat zijn er dan examens in Huizen en op de in de zomerperiode gebruikelijke locaties.  

Deze voorjaars-examenagenda kunt u binnenkort tegemoet zien.  

 

  

https://www.knmo.nl/doelgroepen/inspiratie-opdoen-tijdens-interactieve-onlinesessies-op-3-10-en-17-april-2021
https://www.knmo.nl/doelgroepen/inspiratie-opdoen-tijdens-interactieve-onlinesessies-op-3-10-en-17-april-2021
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MNHU/ZHBM-Concertconcours op zaterdag 20 november 2021 

in De Meerse, Hoofddorp afgelast 
 

Helaas moet ook dit jaar ons concertconcours worden afgelast. De te verwachten beperkingen in 

de mogelijkheden voor verenigingen om zich goed te kunnen voorbereiden en te repeteren staan 

dit jaar een succesvol concours in de weg. 

Om onze orkesten in deze moeilijke tijd niet nog zwaarder te belasten zal evenals vorig jaar ook 

2021 niet worden meegeteld als concoursjaar voor de vijfjaarlijkse concoursverplichting.  

Informatie over deze afgelasting en over de verdere consequenties bij de concourssecretaris: 

Frank van Enkhuizen, Aletta Jacobsstraat 104, 1566 SK Assendelft, telefoon 075 687 53 20,  

mobiel 06 53 46 56 44, fvenkhuizen@kpnmail.nl. 

 

 

Ontwikkelingen binnen de KNMO-doelgroep SMP 
 

In de afgelopen vijf jaar is er heel wat veranderd binnen de reglementering van de Show, Mars- 

en Podiumwedstrijden. Het uitgangspunt daarbij is geweest dat het “moeten” is vervallen.  

Er is geen concoursverplichting meer, en nog belangrijker, als vereniging bent u vrij in de keuze 

van de te spelen werken, is de bepaling omtrent degradatie vervallen en mag u gebruik maken 

van de promotieregel.  

Gemakshalve verwijzen u naar de site van de KNMO waar alle SMP reglementen zijn te vinden: 

https://www.knmo.nl/doelgroepen/show-mars-percussie/reglementen-smp. 

Mocht u in het verleden getwijfeld hebben omtrent deelname aan een van de wedstrijden 

omtrent “al die verplichtingen” dan gaan we er vanuit dat die belemmeringen nu grotendeels zijn 

weggenomen.  

 

Wat ook veranderd is, dat de mars wedstrijden buiten gaan plaatsvinden, waar in het verleden in 

een sporthal vaak een klein rondje meerdere malen gelopen moest worden.  

Tijdens die binnenwedstrijden was het ook mogelijk om een concerterend deel te verzorgen. 

Dat is nu buiten ook mogelijk, echter met een beperking in instrumentarium en tijd.  

Om verenigingen toch de kans te geven met een wat uitgebreider instrumentarium en concert-

werk mee te doen, is er nu de mogelijkheid in het najaar deel te nemen aan de concert-

wedstrijden voor slagwerkensembles, onder een eigen wedstrijdreglement, het “Nationaal 

Reglement Podiumwedstrijden Slagwerk- en Blaaskorpsen 2020”.  

 

In juni 2021 zijn er activiteiten waar u als show of marsvereniging aan kunt deelnemen. 

Het Nederlands Kampioenschap Mars op 19 juni is helaas afgelast. 

Voor zaterdag 26 juni is in Huizen een Mars- en Showfestival voor jeugdverenigingen gepland. 

Doorgaan van dit evenement is uiteraard afhankelijk van de (on)mogelijkheden als gevolg van 

de coronamaatregelen, en de beschikbaarheid van de locaties hangt af van wat de KNVB beslist 

omtrent de voetbalcompetitie. Nadere informatie zal in april te vinden zijn via de sites van de 

MNHU, KNMO alsmede op de diverse facebookpagina’s.  

 

Al met al hebben er in onze SMP sector zoveel ontwikkelingen en vernieuwingen plaatsgevonden, 

dat wij denken dat er genoeg mogelijkheden zijn om als show- en/of mars vereniging, alleen als 

slagwerkkorps of als drumfanfare of in welke bezetting dan ook, in de nabije toekomst deel te 

gaan nemen aan een van de activiteiten van de SMP sector.  

Mochten er ondanks alle informatie, toch nog vragen zijn, schroom niet, pak de telefoon of zend 

een e-mail aan Jaap van Waveren, bestuurslid SMP-MNHU en voorzitter van de Landelijke 

Doelgroep SMP-KNMO: 06 29 25 46 64, j.van.waveren@chello.nl. 

 

 

mailto:fvenkhuizen@kpnmail.nl
https://www.knmo.nl/doelgroepen/show-mars-percussie/reglementen-smp
mailto:j.van.waveren@chello.nl
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Nieuws over de M&T-wedstrijden en workshops 
 

Door steeds weer verlengde corona-maatregelen komen in de doelgroep Majorette & Twirl de 

wedstrijden in 2021 vooralsnog niet van de grond. Programma’s zijn door de KNMO/NTSB en 

NBTA gemaakt en gepubliceerd, maar voorlopig staat alles helaas nog “on hold”.  

De verwachting is dat pas na de zomervakantie het wedstrijdprogramma daadwerkelijk een 

aanvang neemt. Oorspronkelijke data zijn verschoven of geannuleerd, vermelding van nieuwe 

data hier is nog niet zinvol met het oog op de huidige situatie.  

Wél te vermelden is het verplaatsen van het WK van augustus 2021 naar eind juli 2022 en het 

afgelasten van alle internationale wedstrijden voor deze zomer.  

Op de websites van de KNMO Majorette & Twirl en de NBTA staan geregeld workshops om aan 

deel te nemen of in te schrijven.  

Op de website van de KNMO staat ook het opleidingsschema voor deelnemers en instructie. 

Dit Technisch Opleiding Programma kan digitaal worden gevolgd, met de beschrijvingen en 

filmpjes middels online workshops.  

Tijdens wedstrijden kunnen dan de praktijktoetsen worden afgelegd en deelcertificaten behaald. 

Dat is een aparte extra categorie in het wedstrijdprogramma.  

Voor deelname aan internationale wedstrijden en Kampioenschappen is conform de reglementen 

van 2020 een bepaald certificaat vereist. 

Met vragen over M&T-activiteiten kunt u terecht bij de M&T-coördinator in het MNHU-bestuur: 

Joop van Velsen, mt@mnhu.nl. 

 

 

Kopiëren en/of digitaal beheren van uw bladmuziek 
 

Helaas zijn er nu nog vele maten rust voor onze orkesten. Daarom is het een goed moment om 

bovenstaand onderwerp nog eens onder uw aandacht te brengen. 

Volgens de formele regels in de auteurswetgeving is het kopiëren van bladmuziek in welke vorm 

dan ook te allen tijde verboden. Dit wordt beschouwd als overtreding en u kunt daarvoor een 

boete krijgen. Ook het geheel of gedeeltelijk digitaliseren van uw archief met orkestmuziek is 

officieel verboden.  

Het is heel begrijpelijk dat vele orkesten deze mogelijkheden anno 2021 wel willen hebben. 

Wilt u als bestuur dus dat deze handelingen toch binnen uw orkest gedaan worden?  

Dan kunt u het risico van deze verboden handelingen “afkopen” door een “licentie additioneel 

kopiëren” af te sluiten bij de FEMU (Federatie van Muziekuitgeverijen). 

De aan de FEMU-licentie verbonden kosten bedragen met korting voor KNMO-leden in 2021 

€ 3,66 (excl. BTW) per muzikant (€ 4,43 incl. BTW). 

Aanmelden kan via www.femu.nl; meer informatie via secretariaat@femu.nl. 

Meer uitgebreide informatie kunt u ook vinden in de kennisbank van de KNMO: 

https://www.knmo.nl/kennisbank/artikelen/wet-en-regelgeving/femu-kopieren-en-digitaal-

beheer-bladmuziek/ 

 

 

Voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen? 
 

Deze bizarre periode een prima moment voor uw bestuur om nog eens te checken of de AVG-

vastlegging nog altijd juist is.  

Ook kunt u nog eens checken of u als vereniging al een polis heeft afgesloten voor de 

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Voor circa € 250 per jaar wordt het risico van hoofdelijke 

aansprakelijkheid van uw bestuurders vrijwel geheel afgedekt.  

Juist in deze tijd is het raadzaam om uw risico’s te beperken of af te dekken; onnodige boetes of 

extra kosten kunnen en willen we nu helemaal niet op ons bordje krijgen! 

 

mailto:mt@mnhu.nl
http://www.femu.nl/
mailto:secretariaat@femu.nl
https://www.knmo.nl/kennisbank/artikelen/wet-en-regelgeving/femu-kopieren-en-digitaal-beheer-bladmuziek/
https://www.knmo.nl/kennisbank/artikelen/wet-en-regelgeving/femu-kopieren-en-digitaal-beheer-bladmuziek/
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Slag & Vlag, succesvol initiatief van CGN 
 

De maatschappij verandert en daarmee ook de muziekverenigingen in Nederland; ze worden 

meer inclusief. Wat bij een aantal sporten al gewoon is, namelijk dat er aangepaste sporten 

worden aangeboden voor mensen met een beperking, komt bij de muziekverenigingen nu 

langzaam op gang. Slag & Vlag, voor mensen met een beperking, kan als nieuw onderdeel van 

een vereniging worden opgezet en kan volwaardig onderdeel worden van de vereniging. Niet in 

plaats van dagbesteding of muziektherapie, maar juist als een aanvullende groep en als 

onderdeel van de maatschappij. 

CGN heeft het initiatief genomen om in hun competitie groepen op te nemen waar iedereen 

meetelt en waar iedereen deel kan nemen aan de activiteiten. 

Heeft U als vereniging de intentie om een Slag & Vlag op te richten en heeft u vragen? 

Richt u dan tot Cor Tjipjes, binnen de MHU de contactpersoon voor CGN en met zijn expertise is 

hij het aanspreekpunt voor Slag & Vlag: cjtjipjes@cs.com. 

Op dit moment is er landelijk met een 40-tal verenigingen contact omtrent Slag & Vlag. 

Landelijk vertegenwoordiger en aanspreekpunt is Jelle Roeper: jelleroeper@gmail.com. 

 

 

KNMO Kennisbank – Verzamelplaats van kennis en ervaring 
 

De KNMO-kennisbank is een interactief platform voor het delen van kennis en ervaring door 

muziekbonden en verenigingen: https://www.knmo.nl/diensten/knmo-kennisbank/. 

Vragen, opmerkingen of aanvullingen zijn welkom, mail ze naar kennisbank@knmo.nl. 

 

 

Contact met MNHU  
 

Secretaris: Herman Borg, telefoon 0229 591 969, secretaris@mnhu.nl. 

Op onze website www.mnhu.nl vindt u contactgegevens van de MNHU-bestuursleden.  

U kunt er terecht voor o.m. insignes, agenda en inschrijving voor concoursen en examens. 

Ook op Facebook kunt u ons vinden, like daar onze pagina! 

 

 

 

mailto:cjtjipjes@cs.com
mailto:jelleroeper@gmail.com
https://www.knmo.nl/diensten/knmo-kennisbank/
mailto:secretaris@mnhu.nl
http://www.mnhu.nld/

