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  NIEUWSBRIEF           19 MEI 2018

 

 

Schrijf in voor het MNHU-Concertconcours/festival 

Zondag 11 november 2018 – De Meerse, Hoofddorp 
 

Gedurende een lange reeks van jaren hebben onze concoursen gastvrijheid genoten in het 

Zaantheater in Zaandam. Dat vertrouwde theater maakt andere keuzes in de programmering, 

daardoor is de concertzaal niet langer beschikbaar voor ons jaarlijks concertconcours. 
 

Met Schouwburg De Meerse in Hoofddorp 

hebben we een mooie en zeer geschikte 

nieuwe concoursaccommodatie gevonden, 

uitstekend bereikbaar en centraal gelegen 

binnen het MNHU-gebied.  
 

Deelname is mogelijk voor harmonie-

orkesten, fanfares en brassbands.  

Orkesten kunnen inschrijven als 

concoursdeelnemer. 

Maar ook festivaldeelnemers worden met 

nadruk uitgenodigd zich aan te melden, een 

prima kans om zonder de druk van punten-

waardering een kritisch en opbouwend jury-

oordeel te verkrijgen. 

 

 

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

Telefoon 075 687 53 20, gsm 06 53 46 56 44, fvenkhuizen@kpnmail.nl. 

Meer informatie en inschrijfformulier: www.mnhu.nl. 

 

 

Is uw bestuur klaar voor de invoering van de AVG? 
 

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere vereniging voldoen aan strenge privacyregels uit de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat vergt veel aanpassingen aan ICT, gegevens-

bestanden, interne procedures en contracten. Bestuurders en medewerkers dienen te worden 

geïnstrueerd. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat controleren en kan boetes opleggen. 
 

De KNMO heeft een overeenkomst met de Stichting AVG voor Verenigingen afgesloten waardoor 

bij de KNMO-bonden aangesloten verenigingen voor € 15,- inloggegevens voor het door deze 

stichting ontwikkelde 15 stappenplan kunnen aanvragen.  

Veel KNMO- en MNHU-verenigingen hebben zich al aangemeld voor dit 15-stappenplan.  

Heeft uw bestuur die allereerste stap van aanmelding nog niet gezet? 

Vul dan vandaag nog het formulier in, u vindt het op de KNMO-website www.knmo.nl/avg/. 

mailto:fvenkhuizen@kpnmail.nl
http://www.mnhu.nl/
http://www.knmo.nl/avg/
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Algemene Ledenvergadering MNHU – 19 juni in Krommenie 

 

De ALV van de MNHU vindt dit jaar plaats op dinsdag 19 juni, aanvang 20.00 uur. 

In Verenigingsgebouw Muziekvereniging Onderling Genoegen, Rosariumpark 186, Krommenie  
 

Naast vaste punten als verslagen, begroting, doelgroepnieuws en bestuursverkiezingen wil het 

bestuur met de bestuurders van de leden-verenigingen van gedachten wisselen over beleid en 

activiteiten, over de wensen die bij die leden leven, en hoe daar samen uitvoering aan te geven. 
 

De vergaderstukken voor deze ALV worden binnenkort aan de besturen toegezonden. 

Vanaf 29 mei vindt u ze ook op onze website: www.mnhu.nl → bestuur/verslagen. 
 

 

Jaap van Waveren Koninklijk onderscheiden 
 

MNHU-bestuurslid Jaap van Waveren is op 26 april door de burgemeester van Hilversum 

gedecoreerd als Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Gezien zijn vele verdiensten binnen de 

sectoren Show, Mars en Percussie en in de landelijke muziekorganisaties is dit een zeer 

verdiende onderscheiding waarmee we Jaap van harte gelukwensen. 

 

 

Vacature bestuurslid Blaasmuziek in bestuur MNHU 

Herhaalde oproep voor kandidaten 
 

In de Algemene Ledenvergadering op 16 juni 2016 heeft ons bestuurslid Blaasmuziek 

Teun Roodenburg bij zijn herverkiezing aangegeven de driejarige termijn niet vol te zullen 

maken. Graag ondersteunt hij een opvolger bij de introductie in deze functie. 

Het bestuurslid Blaasmuziek is de eerstverantwoordelijke binnen het MNHU-bestuur voor beleid 

en activiteit rond HaFaBra, blaaskapellen, bigbands en andere uitingen in de blaasmuziek. 

Als afgevaardigde in de landelijke doelgroep Blaasmuziek van de KNMO is hij/zij de schakel 

tussen de MNHU en de landelijke KNMO-organisatie en medebepaler van het landelijk beleid. 

Voor de eerstkomende ALV in juni 2018 wordt deze vacature geagendeerd. 
 

Heeft u belangstelling of kent u een belangstellende? Neem contact met ons op voor een 

vrijblijvende kennismaking met ons bestuur en met de inhoud van deze bestuursfunctie. 
 

 

Samenwerking Metropole Orkest en KNMO  
 

Het Metropole Orkest (MO) is bij uitstek een toppartner op het gebied van de lichte muziek.  

Voor HaFaBra-orkesten en muzikanten bestaat nu de mogelijkheid om via hun app gratis vier 

arrangementen te downloaden met partituur en partijen voor de verschillende secties, met uitleg 

en toelichting. De app kan gratis worden gedownload via de website www.moadventure.nl.  

Er zijn er al meer dan 500 opgehaald!  
 

Grijp deze kans als muzikant of als vereniging en ga dit eens uitproberen. Op de genoemde 

website vind je nadere informatie over de inhoud en andere ondersteunende activiteiten op 

gebied van lichte muziek. 
 

Ook kunnen door het Metropole Orkest workshops, clinics, coaching, etc. worden georganiseerd 

tegen redelijke vergoeding. De MNHU beraadt zich om na zomer 2018 op een locatie in Noord-

Holland/Utrecht een of meer actieve clinics en/of workshops te organiseren.  

Vindt u dit een goed idee, laat het weten aan Teun Roodenburg, coördinator blaasmuziek  

(adres zie MNHU-website).  

http://www.mnhu.nl/
http://www.moadventure.nl/


3 

 

Terugblik Regionale sessies MNHU – voorjaar 2018 
 

22 februari - Benningbroek; 28 februari - Baarn 

Thema’s: Het verhaal van Exempel uit Empel – Marketing van de verenigingen 
 

Voor de pauze verzorgde Bart Lemmens een aansprekende presentatie over ledenwerving en 

promotie bij Showband Exempel uit het Brabantse Empel, een van de bekendste en meest 

succesvolle show- en marchingbands van Nederland.  

De powerpoint-presentatie is te vinden op onze website: www.mnhu.nl 

Bart schetste de ontwikkeling van Exempel vanaf de oprichting in 1967 en de wijze waarop de 

verdere ontwikkeling steeds gestructureerd in opvolgende beleidsplannen werd uitgewerkt en 

toegepast. Opvallende zaken in dat beleid zijn de regels rond toelating van muzikanten en 

doorstroming tussen de onderdelen van de vereniging, de consequente huisstijltoepassing in alle 

promotionele en andere uitingen, de strakke regie op het gebruik van sociale media, de 

eenduidige uitstraling in de uniformen, en natuurlijk de eigen muzikale keuzen en de uitstraling 

zoals die tot uiting komt in de optredens van de verschillende orkesten van Exempel. 
 

Op beide avonden gingen de aanwezigen na de pauze in vervolg op het verhaal van Exempel met 

elkaar in gesprek over de aanpak van marketing en werving binnen onze verenigingen. een 

leerzame uitwisseling van ervaringen, problemen, oplossingen en adviezen. Met dank aan Paul 

Doop voor de gespreksleiding in Benningbroek.  
 

Verschillende zaken, opmerkingen en tips die voorbij kwamen:  

• Praat jezelf en elkaar geen hoempa-imago aan, het valt vaak heel erg mee  

• Kies consequent voor je eigen lijn en imago, en blijf trots op wie en wat je bent en doet 

• Veel verenigingen zijn op zoek naar de juiste weg, identiteit, toekomstbestendigheid.  

• Is wat we doen nog wat we zelf willen en waar we mee verder kunnen? 

• Wat wil je als vereniging uitstralen en wat straal je uit, ben en blijf je daarmee wervend voor 

nieuwe leden en leerlingen? 

• Waarom weten we de jongeren na hun middelbare schooltijd niet vast te houden?  

• Sta open voor de vrienden en vriendinnen van je jeugdleden  

• Bied meer dan saaie muziekles. De spanningsboog is vaak nog maar kort, blijf ook dan je 

jeugd vasthouden. Maak een jeugdhonk, ga samen sporten, maak het leuk en gezellig 

• Eis niet teveel van de jongsten, laat ze beleven en leren dat muziek maken een feest is  

• Afhankelijkheid van de muziekscholen is soms te groot, blijf als vereniging steeds baas over 

eigen opleiding en eigen leden  

• Organiseer je eigen opleiding en je eigen docenten, maak gezamenlijk gebruik van het 

bestaande aanbod van opleidingen naast de muziekscholen 

• Werk samen in jeugdprojecten en -concerten  

• MNHU-bestuur gaat strakker informatie verzorgen over opleiding en examensysteem 

• Geef jongeren invloed en vraag hun inbreng, neem ze serieus, denk niet teveel voor ze in 

volwassen oplossingen  

• Richt een jeugdmuziekcommissie op  

• Organiseer schoolprojecten, realiseer je daarbij: jong trekt jong, ga met de jeugdgroep naar 

de scholen  

• Betrek leden en ouders bij beleid en uitvoering, maak ze medeverantwoordelijk 

• Laat jezelf en je activiteiten zien (“be good and show it”) 

• Zorg met wat je laat zien dat het publiek er ook bij wil horen, werk zo aan uitbreiding! 

• Interessante ontwikkeling rond dagorkesten is gaande, niet alleen voor senioren  

• Manifesteer jezelf in de gemeenten, kom op voor je vereniging, steun elkaar en trek zoveel 

mogelijk samen op 

• Dit soort bijeenkomsten zijn zinvol. Praat en communiceer, leer samen en inspireer elkaar  

• Zorg als deelnemers van deze sessies samen voor een betere opkomst. We spreken af dat we 

de volgende sessie elk een extra persoon meebrengen, Zo groeit de deelname snel! 

http://www.mnhu.nl/
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MNHU-successen in indrukwekkende CGN-finals 
 

Er viel veel te genieten op zaterdag 24 maart in het bomvolle Indoor Sportcentrum in Eindhoven.  

Uw MNHU-voorzitter was die dag als gast aanwezig en was zeer onder de indruk van de vele 

prima optredens in een buitengewoon strakke regie met heel hoog tempo. Complimenten aan 

de CGN-organisatie en de deelnemers zijn hier zeker op hun plaats. 
 

Het optreden van twee groepen van Stichting Philadelphia, Phila Vlag en Phila Slag, was een 

bijzonder moment. Zij maakten met hun enthousiaste optreden waar het plezier vanaf spatte de 

dag nog specialer. De bijzondere solistische prestaties van een aantal van hen maakten grote 

indruk. Het publiek beloonde ze terecht met een daverend applaus.  
 

Er namen aan de competitie 10 verenigingen deel uit de MNHU-provincies Noord-Holland en 

Utrecht. Steeds met een mooi puntenresultaat, en voor enkele groepen met de winst in hun 

categorie. Allen gelukgewenst met de resultaten. 
  

Color Guards  

Open Class Sensation Performance Ensemble – Amersfoort winnaar 

 The Pride of the Netherlands - Huizen  

A Class Beatrix Winterguards – Hilversum 

 Sensation Performance Ensemble – Amersfoort winnaar  

 The Pride A – Huizen  

Regional A Class Aurora Winterguard – Den Helder  

 Destiny – Anna Paulowna 

 West Coast Guard – Haarlem 

 Zanzare winterguard – Haarlem winnaar  

Junior Class Sensation Performance Ensemble – Amersfoort  

 The Pride Junior – Huizen  

 Zanzare winterguard junior – Haarlem  

Cadet Class The Pride Cadets – Huizen  

Kids Class The Pride Pre Cadets – Huizen  
 

Indoor percussion  

Concert Open Class Premier – Krommenie winnaar   

Concert Cadet Class Premier Cadets – Krommenie winnaar  
  

Winds Competitie  

Indoor Winds Open Class Beatrix Winds – Hilversum 

Indoor Winds A Class North Sea Winds – IJmuiden 

 Trompetterkorps Alkmaar  

 

 

Mooi Nederlands resultaat tijdens WK Twirl in Lillehammer 
 

Op het Wereldkampioenschap in Lillehammer van 28 maart t/m 1 april stond zes maal een 

Nederlandse deelnemer op het erepodium. 

“Synergy”, een project team van de NBTA was in twee categorieën Nederlands Kampioen 

geworden en daardoor geplaatst voor dit WK.  

Bij de Large Teams behaalde Synergy een derde plaats en als Pompon Team werden ze met 

meer dan 40 personen wereldkampioen.  

In de beide Teams van Synergy participeerden diverse leden van MNHU-verenigingen naast die 

uit Zuid Holland en Noord-Brabant. Al deze dames: Gefeliciteerd! 

Voor wie de show wil zien: https://www.youtube.com/watch?v=GEMsjvWfHsA 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GEMsjvWfHsA
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MNHU-muziekexamens in 2018 
 

De volgende examendata staan voor dit jaar gepland: 
 

Theorie: Ursem 7 juni; Mijdrecht 13 juni, Rhenen 13 oktober, Huizen 24 november, 

Monnickendam 12 december.  

Praktijk: Mijdrecht 16 juni; Rhenen 23 juni; Ursem 7 juli, Rhenen 10 n0vember,  

Monnickendam 15 december, Huizen 26 januari 2019. 
 

Voor details, sluitingsdata en aanmelding zie de MNHU-website www.mnhu.nl. 

 

 

We besteden graag aandacht aan uw festival 
 

Graag bieden we onze ledenverenigingen de gelegenheid de verschillende regionale festivals aan 

te kondigen in deze Nieuwsbrief en daarin de mogelijkheden van inschrijving te vermelden. 

Stuurt u een berichtje naar het secretariaat en de aankondiging wordt geplaatst. 

Zend geen aanmeldformulieren mee, maar zorg dat inschrijving via Internet verloopt ofwel men 

een formulier kan downloaden en vermeld de toepasselijke link in uw bericht. 

 

Zaterdag 23 juni – Twiske Jeugd Festival in Oostzaan 
 

Het belooft weer een boeiende dag vol muziek en gezelligheid te worden bij Excelsior Oostzaan. 

Met 12 voorgaande edities en veel terugkerende deelnemers is het Twiske Jeugd Festival een 

vaste waarde geworden in het jaarprogramma van vele verenigingen. In de vorige nieuwsbrief 

berichtten wij dat aanmelden nog mogelijk was, inmiddels is de deadline hiervoor verstreken en 

kunnen wij melden dat 10 orkesten ten tonele zullen verschijnen.  
 

Als u benieuwd bent op welke wijze de jeugd- en opleidingsorkesten een van de prijzen in de 

wacht proberen te slepen dan bent u van harte uitgenodigd om te komen kijken en luisteren. 

Plaats: Clubgebouw Muziekvereniging Excelsior, Twiskeweg 103, 1511 BW Oostzaan 

Aanvang 10.00 uur, gratis toegang. 

 

 

29 september – Blaaskapellenfestival in Hellendoorn 
  

Na het zeer geslaagde festival ‘Fest der Blasmusik’ met meer dan 20 blaaskapellen, eind oktober 

2017 in Meppel, wordt deze keer het grote jaarlijkse festival met beoordeling voor blaaskapellen 

georganiseerd in Hellendoorn ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Eschlanderkapel. 

Inschrijving via de KNMO-website: www.knmo.nl/doelgroepen/blaasmuziek/blaaskapellen 

 

Noteer alvast in uw agenda – regiosessies 1 en 7 november 
 

Ook in het najaar 2018 organiseert de MNHU op deze beide data weer twee regiosessies voor 

haar leden. Sessies waar we aan de hand van inleiding en presentatie me elkaar in gesprek gaan 

en informatie, ervaringen en adviezen uitwisselen.  
 

Over agenda, onderwerpen en vergaderplaatsen wordt u t.z.t. geïnformeerd. 

  

http://www.mnhu.nl/
http://www.knmo.nl/doelgroepen/blaasmuziek/blaaskapellen
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Schrijf in voor Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen 

Zaterdag 3 november – Schouwburg De Lawei, Drachten 
 

De voorbereidingen voor de derde editie van de ONHK zijn in volle gang. 

Ook uw orkest is vanzelfsprekend druk bezig met de planning 2018. 

Overweeg daarbij ook eens deelname aan de ONHK. 

Het is een mooie gelegenheid om in het jaar van Culturele Hoofdstad 

Leeuwarden - Fryslân 2018 een muzikaal bezoek aan Fryslân te brengen.  
 

De opzet is deels bekend, sowieso een verplicht stuk voor alle divisies, jury geblindeerd.  

Op de website van de ONHK vindt u actuele informatie over de jury, de verplichte stukken, de 

mogelijkheid om een tweede stuk spelen, en ook het aanmeldformulier: www.onhk.org. 

 

Contact met MNHU  
 

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

 

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

U kunt op de website ook terecht voor bestelling van insignes, examenagenda en -inschrijving, 

concoursagenda, -inschrijving en -uitslagen. 
 

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

 

 

http://www.onhk.org/
mailto:secretaris@mnhu.nl
http://www.mnhu.nld/

