
 

 

 

 NIEUWSBRIEF   9 FEBRUARI 2015 

 

 

Geachte besturen en bestuurders van onze leden-verenigingen 
 

Onze “nieuwe” muziekbond MNHU is inmiddels ruim een jaar oud. Een eerste jaar 2014 dat in 

het teken stond van de opbouw van nieuwe samenwerking in MNHU en in de landelijke KNMO. 

Tijdens die opbouw ging het werk gewoon door. Concoursen en muziekexamens werden 

georganiseerd, verenigingen bezocht, insignes verzonden en uitgereikt, desgevraagd werd 

ondersteuning gegeven aan onze leden-verenigingen. Door de landelijke vertegenwoordigers in 

de doelgroepen en in het algemeen bestuur van de KNMO is bijgedragen aan de vormgeving van 

die nieuwe landelijke koepelorganisatie en aan gezamenlijke afspraken op allerlei fronten. Veel 

staat al steviger op de rails dan vorig jaar, al zal ook 2015 weer een jaar van verdere opbouw en 

versteviging van met name de landelijke samenwerking zijn. Als MNHU-bestuur zijn we dat 

nieuwe jaar vol vertrouwen gestart. 

 

Na zo’n 10 jaar als waarnemend secretaris van KNFM Noord-Holland en het laatste jaar van de 

MNHU, doet het me plezier dat ik het secretariaat heb mogen overdragen aan onze nieuwe 

secretaris Herman Borg. Ik wens hem succes toe in deze nieuwe functie en vertrouw erop dat 

zijn contacten met u even plezierig zullen zijn als ik ze steeds heb ervaren.  

 

Arnold van Workum, voorzitter MNHU 

 

Herman Borg nieuwe secretaris MNHU  
 

Vanaf 1 januari 2015 wordt het secretariaat verzorgd door H. (Herman) Borg 

Westerstraat 69, 1655 LE Sijbekarpel. Tel. 0229-59 19 69. E-mail: secretaris@mnhu.nl. 

 

www.mnhu.nl 
 

Onze website is sinds enige tijd in de lucht. 

Een aantal rubrieken en onderwerpen zijn nog “onder constructie”. 

U kunt in ieder geval o.m. al terecht voor bestelling van insignes, examenagenda en inschrijving, 

concoursagenda, -inschrijving en -uitslagen, en voor een overzicht van bij ons aangemelde 

concerten en evenementen. De komende periode zal de inhoud snel aangroeien. 

 

Algemene Ledenvergadering MNHU – 21 maart 2015 in Huizen 
 

Zaterdag 21 maart 2015 – 10.30 uur – vindt onze tweede Algemene Ledenvergadering plaats. 

Locatie: Gebouw Muziekvereniging Prinses Irene, IJsselmeerstraat 25, Huizen  

Tijdens deze ALV zal naast de gebruikelijke huishoudelijke onderwerpen aan de hand van een 

inleiding het thema “ontwikkeling, toekomstvisie en ledenwerving” aan de orde zijn. 

De agenda wordt binnenkort toegezonden. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. 

Het verslag van de eerste ALV op 8 maart 2014 is bij deze Nieuwsbrief gevoegd. 
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Concoursagenda MNHU 2015 
 

Zie ook de nadere informatie op onze website. 

 

Solistencours/-festival voor blazers en slagwerkers – zaterdag 11 april – Huizen 

Locatie: Gebouw Prinses Irene, IJsselmeerstraat 25 

Concourssecretaris: Rob van den Bosch, Callenburglaan 18, 3742 MV Baarn, 

rob.van.den.bosch@xs4all.nl. 

Bijgaand een flyer en inschrijfformulier voor dit concours/festival. 

 

Concours voor Drumbands en Majoretten – zondag 4 oktober – Hoogwoud 

Locatie: Sportcentrum De Weyver  

Contactpersoon: Mevr. S. Borg, Burg. De Moorstraat 27, Schagerbrug, 

secretariaat@dewoudklappers.nl, Zie voor inschrijving website www.dchw.nl. 

 

Concertconcours voor HaFaBra – zaterdag 14 en zondag 15 november – Zaandam 

Locatie: Zaantheater, Nicolaasstraat 3 

Concourssecretaris: Frank van Enkhuizen, Aletta Jacobsstraat 104, 1566 SK Assendelft,  

Telefoon 075-6875320, fvenkhuizen@kpnmail.nl. 

 

Concertconcours voor HaFaBra – zaterdag 21 november - IJsselstein 

Locatie: Fulcotheater, Overtoom 3 

Organisatie Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen (ZHBM) 

Contactpersoon: Wim van der Wel, wawel@kabelfoon.nl; website www.zhbm.nl. 

 

Examens en Raamleerplannen 
 

Examenagenda  

Bijgaand treft u aan de examenagenda van MNHU. 

Op onze website vindt u steeds het meest up-to-date overzicht examendata. 
 

Geldigheid Raamleerplannen 

Er is hier en daar enige verwarring over de geldigheid van de verschillende Raamleerplannen. 

 Tot het eind van dit cursusjaar 2014-2015 mag nog examen worden gedaan volgens de eisen 

uit de oude Raamleerplannen (uit 2000) voor HaFaBra en voor Show- en Drumband, voor het 

slagwerk nog zonder modulaire opbouw; 

 Daarnaast kan het nieuwe Slagwerkraamleerplan SOM (modulair) uit 2010 worden toegepast.  

 Onlangs (2014) zijn nieuwe bijgestelde Raamleerplannen voor blazers en slagwerkers 

uitgebracht door LKCA. Deze beide nieuwe Raamleerpannen zijn van kracht vanaf het 

cursusjaar 2015-2016. De slagwerkopleidingen en examens hebben hier een modulaire 

opbouw. 

 Met ingang van seizoen 2015-2016 vervallen de oude plannen definitief en zijn alleen de 

nieuwste Raamleerplannen uit 2014 nog toepasbaar. 

Voor meer informatie en bestelling zie de KNMO-site: 

www.knmo.nl/doelgroepen/educatie-jeugdbeleid/nieuwe-raamleerplannen-beschikbaar 

 

Insignes en oorkondes 
 

De uitgifte van jubileuminsignes en/of oorkondes wordt voor de MNHU verzorgd door  

G. (Gerard) Sneek, Driestedenweg 145, 1661 BL De Weere, Telefoon: 0229 582 279. 

E-mail: g.sneek@kpnplanet.nl. 

Op onze website vindt u meer informatie en een bestelformulier. 
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