
 

 

 

 

 

  NIEUWSBRIEF           5 NOVEMBER 2016

 

 

Periodieke Nieuwsbrief MNHU met ingang van november 2016 
 

Het bestuur van MNHU brengt voortaan maandelijks een Nieuwsbrief uit met de op dat moment 

actuele zaken. We vertrouwen erop hiermee bij te dragen aan meer en snellere informatie en 

meer zichtbaarheid van onze MNHU voor leden en relaties.  

De verspreiding zal breed zijn, naast besturen van verenigingen kunnen alle geïnteresseerden 

zich aanmelden voor toezending en zal de nieuwsbrief op de website beschikbaar zijn. 

Wilt u de Nieuwsbrief niet langer ontvangen? Meld het onze secretaris. 
 

 

Concertconcours/-festival voor Harmonie, Fanfare en Brassband 

Zaterdag 12 en zondag 13 november – Zaantheater, Zaandam 
 

Achttien deelnemende verenigingen met in totaal ruim achthonderd muzikanten uit alle delen 

van het land zullen zich dit weekend laten zich horen. Vijftien orkesten nemen deel aan het 

concours. Drie orkesten doen mee volgens het reglement “festival tijdens concours” zonder de 

druk van punten en prijzen, zij ontvangen een verslag en hebben een nagesprek met de jury. 

De deelnemende verenigingen en dirigenten alvast een goed festival of concours toegewenst, 

met heel veel muzikaal plezier en een goed puntenresultaat, en alle overige aanwezigen, werkers 

en publiek, een fijn muzikaal weekend! 
 

Toegangsprijs € 8,00 – passe-partout voor 2 dagen.   

Aanvang zaterdag 12 november 11.00 uur; zondag 13 november 10.00 uur. 

Meer informatie over deelnemers en programma op de MNHU-website: www.mnhu.nl. 
 

Adres Zaantheater: Nicolaasstraat 3, Zaandam. 

 

 

Bezoek het eerste KNMO-congres – een must voor onze leden! 

Zaterdag 19 november 2016 in Eemnes 
 

Het congres borduurt voort op het succesvolle Nationaal Show Congres, als platform voor hen die 

binnen de KNMO actief zijn: bestuurders en leden van muziekbonden en verenigingen, artistiek 

en technisch kader en organisaties waarbij de KNMO betrokken is.  

Centraal thema is “De inhoud als voertuig voor de verbinding”. Na een plenaire opening gaat het 

verder met drie parallelsessies over elf onderwerpen. In interactieve inhoudelijke sessies gaan 

we in gesprek. Alle doelgroepen zijn betrokken bij de inhoud. 
 

Mis als actieve muzikant en vereniging dit congres niet! Zorg dat je er bij bent in Eemnes. 

Kom met meerdere vertegenwoordigers om veel onderwerpen te kunnen meebeleven.  
 

Deelname is gratis. Lunchbuffet € 15,50 per persoon (niet verplicht).  

Schrijf snel in, de organisatie wil graag weten op hoeveel personen gerekend kan worden.  

Plaats: Van der Valk Hotel De Witte Bergen, Rijksweg A1, Eemnes.  

Voor alle informatie en inschrijving zie de KNMO-site: http://www.knmo.nl/diensten/knmo-congres/ 

 

http://www.mnhu.nl/
http://www.knmo.nl/diensten/knmo-congres/


MNHU-bestuur aan de gang met beleidsuitwerking 
 

De discussie over beleid en activiteit van de MNHU is de afgelopen tijd op verschillende plekken 

gevoerd: in regiosessies en in de algemene ledenvergadering, maar ook in contacten met 

verenigingen en werkers in het veld. MNHU-leden hebben – zoals blijkt uit die ontmoetingen – 

behoefte aan een gevarieerd pakket van concoursen en festivals, aan door de MNHU 

gefaciliteerde evenementen, aan kennis en informatie, aan meer contact en uitwisseling tussen 

MNHU en verenigingen en verenigingen onderling. Er is vraag naar themabijeenkomsten, naar 

meer en intensievere contacten met regionale samenwerkingsverbanden, en vooral naar meer 

zichtbaarheid van de MNHU en betere communicatie, met gebruik van moderne digitale media. 

Als bestuur zijn we aan de hand van al die wensen en vragen aan de slag gegaan met het 

formuleren van beleid waarmee we de komende jaren de behoeften gaan vervullen. 
 

Een meer actieve en zichtbare MNHU dus. Als het even kan met de ondersteuning vanuit de 

285 MNHU-verenigingen. Met actieve inbreng, betrokkenheid en bezoek aan evenementen, 

vergaderingen, informatie- en discussiesessies.  

Bijwonen van de Algemene Ledenvergadering en regiosessies zou voor alle leden een vanzelf-

sprekendheid moeten zijn. Het is daarbij natuurlijk de taak en uitdaging voor het bestuur om met 

goede inhoudelijke voorbereiding en een aansprekende agendering het bezoek te stimuleren. 
 

Vervolgens zijn er voor verenigingen en individuele leden legio mogelijkheden om bij de 

uitwerking en uitvoering van beleid en activiteiten actief te zijn, daarbij kan worden gedacht aan 

het meewerken of mee-organiseren aan activiteiten en evenementen, aan het participeren in 

commissies, aan het gaan vervullen van een bestuursfunctie of een vertegenwoordigende functie 

namens de MNHU. We gaan daarover graag intensief met u in gesprek. 
 

In de eerste maanden van 2017 informeren we de leden in regionale sessies over de voortgang 

van onze beleids- en activiteitenplannen en -voorstellen, gaan we met hen gesprek over de 

zaken die ze bezighouden, en gaan we in samenspraak met hen nieuwe initiatieven uitwerken. 

 

 

Inschrijving MNHU-muziekexamens in november t/m januari nog open 
 

Theorie: zaterdag 26 november – Huizen; woensdagavond 7 december – Monnickendam. 

Praktijk: zaterdag 17 december – Monnickendam; zaterdag 28 januari 2017 – Huizen. 
 

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

 

 

Data Nederlandse Kampioenschappen Majorette en Twirl 
 

10 december   Majorette junioren en senioren Page centrum in Stadskanaal.  

17 december Majorette jeugd Sporthal de Slagen in Waalwijk.  

10 en 11 december   Twirling runners-up Sportcentrum in Almere. 

14 en 15 januari  Twirling Sportcentrum in Almere. 
 

Voor uitgebreider informatie zie www.mnhu.nl. 

 

 

Contact met MNHU  

 

Secretaris: Herman Borg, telefoon 0229 591969, 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.mnhu.nl/
http://www.mnhu.nl/
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Modelovereenkomsten voor ZZP’ers bij onze verenigingen (2 bijlagen) 
 

In verband met het vervallen van de Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) dienen tussen verenigingen 

als opdrachtgever en ZZP’ers als opdrachtnemer overeenkomsten te worden opgesteld. 

Als bijlagen bij deze Nieuwsbrief treft u twee modelovereenkomsten aan: een overeenkomst voor 

dirigenten en instructeurs en een overeenkomst voor docenten. 
 

Zolang opdrachtgever en opdrachtnemer werken volgens een door de Belastingdienst 

goedgekeurde voorbeeldovereenkomst weet de opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffing 

hoeft in te houden en te betalen. Ook loopt hij (met juiste toepassing) geen risico om met 

terugwerkende kracht alsnog sociale premies te hoeven afdragen. Daarom is het handig om deze 

voorbeeldovereenkomst te gebruiken. Toepassing is echter niet verplicht. 

 

1. Modelovereenkomst voor Dirigenten en Instructeurs 
 

in mei 2016 heeft de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI) het initiatief genomen 

een Modelovereenkomst voor Dirigenten en Instructeurs voor te leggen aan de Belastingdienst.  
 

In januari 2016 is dit BvOI-modelcontract door de Belastingdienst goedgekeurd als  Model-

overeenkomst voor Dirigenten en Instructeurs. Het kan dienen ter vervanging van de VAR. 

De BvOI en de KNMO adviseren alleen nog deze versie van de modelovereenkomst te gebruiken. 

Belangrijk bij het gebruik is dat de modelovereenkomst als geheel is goedgekeurd en dat het 

wijzigen, toevoegen of verwijderen van artikelen invloed kan hebben op het oordeel van de 

Belastingdienst. 

 

2. Modelovereenkomst van opdracht Kunst- en cultuureducatie (docenten) 
 

Na overleg tussen Cultuurconnectie en de Belastingdienst is op 13 oktober 2015 de (model-) 

Overeenkomst van opdracht Kunst- en cultuureducatie goedgekeurd door de Belastingdienst.  

Met dit model is een groot deel van de ZZP’ers in de branche en hun opdrachtgevers geholpen. 

Het model vertoont veel gelijkenis met de contracten die in voorgaande jaren met ZZP’ers in de 

branche werden afgesloten. 
 

De overeenkomst van opdracht is door Cultuurconnectie opgesteld voor de branche cultuur-

educatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Organisaties die rechtstreeks met ZZP’ers 

werken, die kunst- en cultuureducatie verzorgen (zoals centra voor de kunsten, muziekscholen, 

amateurkunstverenigingen, volksuniversiteiten), kunnen de modelovereenkomst hanteren voor 

hun docenten in opdrachtnemerschap (ZZP’ers). 
 

Voor een rechtsgeldig gebruik moet de feitelijke situatie aansluiten bij de beschreven situatie in 

de overeenkomst van opdracht. Is de situatie afwijkend dan kan de organisatie zelf een model 

trachten overeen te komen met de Belastingdienst. 

 

 

Kopij Klankwijzer december aanleveren vóór 14 november 
 

Muziekmagazine Klankwijzer biedt leden van de KNMO de mogelijkheid om hun muzikale 

activiteiten landelijk te promoten.  

Aankondigingen voor de volgende uitgave op 13 december, voor activiteiten van 16 december 

t/m 5 februari 2017 kunt u tot uiterlijk maandag 14 november aan de redactie zenden. 

U mag ook een foto meezenden. 

Deze deadline geldt voor korte aankondigingen van concerten, evenementen, workshops, clinics, 

concoursen, themadagen en andere (openbare) activiteiten. Voor tips over bijzondere activiteiten 

die meer redactionele aandacht verdienen, graag in een zo vroeg mogelijk stadium een afspraak 

maken met de redactie. 

Aanlevering van redactionele berichten en tips uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl.  
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