Verslag van de Algemene Vergadering MNHU
Donderdag 16 juni 2016 – Aanvang 20.00 uur
Dorpshuis “De Vluchthaven”, Schipholweg 649, Lijnden
(vastgesteld in ALV 20 juni 2017)

Aanwezig: Herman Borg, Frank van Enkhuizen, Teun Roodenburg, Joop van Velsen (verslag),
Arnold van Workum en 14 vertegenwoordigers van 16 lid-verenigingen (zie bijlage).
Afwezig met kennsigeving: Robby Overvliet, Cor Tjipjes, Jaap van Waveren.
De volgende 27 verenigingen: Brassband Kunst naar Kracht – De Goorn, DWS – Achterveld,
Dr. Nuijens – Westwoud/Hoogkarspel, Excelsior – Limmen, Fanfare Accordando – Spierdijk,
Fanfarecorps Erica – Austerlitz, Harmonie Concordia – Wijk bij Duurstede, Harmoniecorps
Tuindorp – Amsterdam, Hilversums Fanfare Orkest LEO – Hilversum, Hosanna – Amersfoort,
Kon. Biltse Harmonie – De Bilt, Kunst na Arbeid-Vreeswijk – Nieuwegein, Muziekver. Amicitia –
Landsmeer, Muziekver. BuBo – Amsterdam, Muziekver. Excelsior – Andijk, Muziekver. Eendracht
Maakt Macht – Leersum, Muziekver. Irene – St. Pancras, Muziekver. TAVENU – De Kwakel,
Muziekver. Ursem – Ursem, Muziekver. VIOS – Mijdrecht, Orkest Soli Deo Gloria – Tienhoven,
Senioren Orkest Amstelland – Amstelveen, Show en Twirlteam Soesterberg – Soesterberg,
Slagwerkgroep De Saen – Zaandijk, Ver. der Vrijwilligers Brandweer Harmonie – Bilthoven,
Zaandijks Fanfare Korps – Zaandijk.

1.

Opening.
De voorzitter Arnold van Workum heet de aanwezigen welkom op deze vierde algemene
vergadering van de MNHU.
Hij spreekt z’n teleurstelling uit over de magere opkomst maar ook daarom tevens een extra
woord van waardering voor de aanwezigen, omdat zij wel zijn gekomen.
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.
Joop van Velsen zal het verslag maken.
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3.

Mededelingen / Actualiteiten.
Er zijn 27 afmeldingen ontvangen voor deze vergadering en ook de bestuursleden
Robby Overvliet, Cor Tjipjes en Jaap van Waveren worden door de voorzitter afgemeld.
De achtergrond van Robby’s afwezigheid komt bij punt 9 aan de orde, Cor moest vanavond
werken en Jaap is met vakantie.
De ingezonden brief van Harmonie Orkest Vleuten aan de vergadering zal onder agendapunt
11 worden behandeld.

4.

Vaststellen van de notulen van de ALV 28 november 2015.
- Bij punt 5 wordt opgemerkt dat het BUMA tarief is vastgesteld op € 5,80.
De totale contributie per lid zal dus voor 2016 € 11,20 per lid bedragen i.p.v. € 11,30.
- De takenlijst is doorgelopen en afgevinkt.
- Verzocht word de pagina’s te nummeren.
- De notulen worden door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld.

5.

Jaarverslag MNHU 2015.
Over het verslag zijn geen vragen en opmerkingen.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Alle bestuursleden worden bedankt voor hun bijdrage aan een deel van het verslag.
Ook hier het verzoek de bladen in het vervolg te nummeren.

6.

Financiën

Financieel verslag 2015
- Waarom is een lening bij de Stichting Sociaal Cultureel Fonds Utrecht aangegaan?
Dat is nog geld van voor de fusie van de KNFM-afdeling Utrecht en dus geoormerkt.
Het geld staat op de rekening van MNHU, die dus een schuld aan deze stichting heeft.
- Blijft het eigen vermogen stijgen?
We proberen op 0 uit te komen. Het wordt besteed om jaarlijkse kostenstijgingen op te
vangen. De positieve resultaten zijn ook het gevolg van het niet doorgaan en afgelasten
of uitstellen van geplande en begrote activiteiten.
- Wat is de verklaring voor het verschil in inkomsten en uitgaven van concoursen?
Dat is het gevolg van het tot nu toe gevoerde beleid. Het concertconcours Zaandam is
gewoon niet kostendekkend te krijgen maar voorziet wel in een behoefte/vraag uit het
veld.
Het financieel verslag is conform de afspraken in het verleden aan de toen benoemde
kascommissie ter controle aangeboden. Een van de commissieleden is echter inmiddels
verhuisd en is nu woonachtig in Doetinchem. Het verslag is dus door slechts één lid
gecontroleerd en in orde bevonden. Omdat indertijd geen reserve-lid is benoemd is het aan
de vergadering te beslissen de goedkeuring van het financieel verslag aan te houden of voor
deze keer met slechts goedkeuring door één kascontrole lid akkoord te gaan.
Dit laatste wordt besloten.
Het jaarverslag 2015 wordt door de vergadering goedgekeurd en de penningmeester wordt
decharge verleend voor het gevoerde beheer en het bestuur voor het gevoerde beleid.
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7.

Benoeming van de Kascommissie 2016
Voorstel is om twee leden en een reserve-lid te benoemen.
Jaarlijks treedt het eerste lid af en schuift het reserve-lid door.
Gekozen worden: Wendelien Krul van Wester’s Harmonie Korps als nummer 1 en Ronald
Hiltemann van Damiate Band Haarlem als nummer 2.
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.

8.

MNHU en KNMO activiteiten en evenementen 2016
- Het solistenconcours in Huizen met slechts twee aanmeldingen en het mars- en
majorette-concours in Hoogwoud, waarvoor geen aanmeldingen, zijn geannuleerd
wegens gebrek aan belangstelling.
- 12 en 13 november Concertconcours Zaandam op zaterdag zeven deelnemers en op
zondag acht. Er ligt nog een verzoek om inlichtingen. Het juryteam is inmiddels
benoemd.
- De concoursbehoefte loopt terug maar de festivaldeelnames lopen beter.
- Voorjaar- en najaarexamens op verschillende locaties, zie onze MNHU-website.
- De komende weken zijn er 140 praktijkexamens en de examensecretaris vertrouwt op de
verenigingen voor het verrichten van hand- en spandiensten bij de organisaties ter
plekke.

Rapportage Doelgroep Blaasmuziek door Teun Roodenburg.
Landelijke ontwikkelingen
- Het onderzoek n.a.v. het Rapport Groei en Bloei over de concoursbehoefte laat zien dat
in het Limburgse een deelname om de drie jaar normaal wordt gevonden. Elders in het
land is die behoefte veel minder aanwezig.
- De jury aan huis voor de 2de en 3de divisie biedt extra mogelijkheden en dat is nu
inmiddels zeven gedaan.
- Festivals zijn vooral voor de lagere divisies erg populair. Zaandam biedt de mogelijkheid
om deel te nemen als festivaldeelnemer; uitkomen in eigen divisie met beoordeling door
de jury, zonder punten en zonder promotie en/of degradatieregeling. Bij festivaldeelname
vindt er ook een nagesprek plaats met een van de juryleden en de dirigent en een van de
bestuursleden van de vereniging. Concoursen worden voor blaasmuziek alleen in
daarvoor geschikte locaties gehouden
- Jurybeleid: de doorstroming van nieuw talent stagneert, er is een nieuw reglement
gemaakt waar deze maand een beslissing over zal worden genomen.
- De organisatie van de landelijke commissie blaasmuziek wordt nieuw leven ingeblazen
o.a. middels de benoeming van een nieuwe voorzitter in de laatste Algemene
Vergadering KNMO.

MNHU
- Regio-bijeenkomsten binnen MNHU met als thema “Ledenwerving en Jeugdbeleid” met
aansluitend een discussie om over specifieke onderwerpen/wensen, die onze ledenverenigingen bezighouden; uitvoering heeft inmiddels plaatsgevonden in april en mei
2016.
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Rapportage Doelgroep Show Mars en Percussie door Herman Borg.
Landelijke ontwikkelingen
- De nieuwe reglementen voor de doelgroep zijn inmiddels op de website gepubliceerd.
- Het repertorium is opgeheven, Dit geldt zowel voor mars- als podiumwedstrijden.
De dirigent beslist op welk niveau er wordt deelgenomen.
De juryleden zitten niet meer bij elkaar en hebben ook geen overleg met elkaar.
Zaterdag 18 juni 2016 is in Elburg de aftrap in dit nieuwe jasje.
- Congres: Op 19 november 2016 zal wederom een SMP congres worden georganiseerd op
een centrale locatie voor onze lid-verenigingen in deze sector.

MNHU
- Regio-bijeenkomsten binnen MNHU zijn inmiddels gehouden.

Rapportage Doelgroep Majorette & Twirl door Joop van Velsen.
Landelijke ontwikkelingen
Kernteam een keer dit jaar bij elkaar geweest en gesproken over:
- Het NK Majorette 2015 is geëvalueerd. Het blijft op twee dagen, wel op twee locaties,
specificering t.z.t.
- Wens om plaatsingsnormen voor deelname NK Majorette ook te hanteren bij provinciale
en regionale kampioenschappen.
- De mogelijkheid en wenselijkheid tot het voeren van een kenmerk van de landelijke
bonden op het NK door de deelnemers middels een shirt/jack.
- Juryrapporten zijn voor 2016 aangepast. Beoordelingen zijn weer 1 t/m 10 met aan het
eind een factor om het maximale eindresultaat weer op 100 uit te laten komen.
- Bij het behalen van 90 punten zal er Lof van de jury worden toegekend.
- Het instellen van een stimuleringsprijs voor de categorieën Jeugd 1 en Jeugd 2, door de
jury een Star of the Day te laten bepalen, los van het behaalde aantal punten.
- Evaluatie van de Champions Trophy 2016. Belgie was weer winnaar, vooral door winst op
de Twirlnummers. Vanuit het NK Majorette worden de deelnemers geplaatst/geselecteerd
voor de onderdelen Artistiek Programma en Show Twirl, met betrekking tot de andere
Twirl-onderdelen wordt nu naar nieuwe plaatsingsnormen gezocht.
- Stand van zaken overleg en intentieverklaring KNMO-NBTA-NTSB.
Op 10 maart heeft de NBTA naar buiten gebracht zich uit het overleg terug te trekken en
per 1-1-2017 zelfstandig door te willen gaan.
Op 27 mei zijn ze op dit besluit teruggekomen.
- Onderwerpen van het gezamenlijk overleg waren: gezamenlijke opleiding, gezamenlijke
wedstrijden en topsport versus/naast breedtesport. Dit wordt door de partners anders
benaderd.
- Twee leden van het kernteam gaan een plan van aanpak maken voor het vormen van
regioteams, die zich op kampioenschappen kunnen profileren als demo-promotieteam.
- Opleiding, “Lesgeven zo doe je dat“ bestaat uit een aantal lessen. Daarnaast is er ook
een module “Choreografie” voor middenkader. Deze is verkrijgbaar bij het KNMOkantoor.
- De drie noordelijke bonden zullen deze cursus samen gaan verzorgen. Brabant is er in
maart voor de tweede maal mee gestart en Limburg heeft hem voor het najaar op de rol
staan.
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- Gebruik van de moderne communicatiemiddelen als facebook te promoten en te
stimuleren.
- De wedstrijdkalender 2016. Totaal 21 wedstrijden waarvan 11 in het Brabantse.
- Op 9 juli zal het tweede kernteamoverleg zijn.
Op de agenda staat: landelijke ontwikkelingen, wedstrijdenverloop 2016 tot nu toe,
provinciale /regionale kampioenschappen 2016, verdeling en vaststelling NK 2016 en
wedstrijdkalender 2017.
- Congres: Op 19 november 2016 zal een KNMO congres worden georganiseerd op een
centrale locatie voor alle lid-verenigingen van alle doelgroepen. Dit zal aansluiten bij het
SMP congres.
- Als laatste de informatie dat op:
o Zaterdag 10 december 2016 het NK Majorette.
o Zaterdag 17 december 2016 het NK Majorette.
o Een dag zal zijn in Waalwijk en een in het noorden van het land, Assen of Beilen.
o Zaterdag 10 en zondag 11 december 2016 is het NK Twirl Runner-Up van de NBTA in
Almere
o Zaterdag 14 en zondag 15 januari 2017 is het NK Twirl van de NBTA in Almere.

MNHU
- Door gebrek aan belangstelling gaat het majorette-concours in Hoogwoud niet door, er is
geen apart regionaal kampioenschap. Daarom is door het MNHU-bestuur besloten dat de
drie hoogste resultaten per categorie die voldoen aan de normering zoals op de website
MNHU staan vermeld, worden afgevaardigd naar het NK Majorette.
- Wellicht nog een jeugdfestival in de regio, dit in nader overleg
- Regio-bijeenkomsten binnen MNHU om over specifieke onderwerpen/wensen, die onze
Majorette-leden-verenigingen bezighouden. Deze zijn inmiddels gehouden in Ursem en
Hilversum in de maanden april en mei 2016.
Helaas zijn daar slechts twee verenigingen van onze 39 met MT-roots verschenen.
- De NBTA verzorgt de organisatie van de Twirlwedstrijden, zoals eerder gemeld.
Totaal staan er in 2016 77 wedstrijden op de rol waarvan 8 in onze MNHU-regio.
Het aantal wedstrijden is minder dan in voorgaande jaren.
Voor 2016 is het land opgedeeld in drie regio’s, gelijk aan die voor de vakantieplanning
van de scholen, noord - midden - zuid, om voor een betere landelijke spreiding te
zorgen.

Rapportage Doelgroep Color Guard Nederland door Arnold van Workum.
Geen mededelingen en geen vragen.

Jeugd & Educatie
- Deze week is het rapport verspreid van de landelijke inventarisatie door Sesam bij een
selectie van de door de bonden aangeleverde verenigingen. Ze zijn ook bij twee van onze
leden langs geweest. Tijdens de vergadering bleek het rapport ook al op de website van
de KMNO te staan. Het bestuur komt hier later na bestudering op terug.
- De generieke commissie is niet door alle bonden vertegenwoordigd en zal worden
herbemenst.
- Educatie wordt bezet door de examensecretarissen van de diverse landelijke organisaties.
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9.

Bestuursverkiezing
- Robby Overvliet heeft aangegeven zich terug te willen trekken 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.
- Arnold van Workum, Jaap van Waveren en Teun Roodeburg zijn volgens het schema
aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld voor deze
vergadering. Teun wil het nog een jaar doen en dan mogelijk een vervanger/opvolger
inwerken. Het bestuur krijgt van de vergadering toestemming om een gevonden
kandidaat ad interim in het bestuur te laten meedraaien.
- De aftredende bestuursleden worden allen herkozen voor een nieuwe periode.

10.

Rondvraag
- De heer Peter Houdijk van Apollo Den Oever blijft het jammer vinden dat in de nieuwe
examensystematiek geen ruimte is geschapen voor het beschikbaar zijn en doen van
proefexamens.
- Hij vraagt ook om de subsidiemogelijkheden voor o.a. het Maxima-project op scholen te
delen en publiek te maken zodat niet iedereen weer het wiel behoeft uit te vinden.

11.

Discussie sessie
- Onze regiosessies voor de leden zijn in Ursem door 18 en in Hilversum door 23
verenigingen bezocht.
De aula in Ursem werd als vergaderruimte ongeschikt gevonden omdat ook andere
bezoekers van de locatie door de ruimte liepen, wat als storend werd ervaren.
De daar behandelde/gepresenteerde thema’s waren ledenwerving en jeugdbeleid.
- De open brief aan de vergadering van Harmonie Orkest Vleuten is na binnenkomst aan
de leden nagezonden. Het bestuur zal deze brief beantwoorden
-

Discussie
- De discussie werd gehouden aan de hand van een A4-tje met als hoofdpunten:
o MNHU- beleid en activiteiten
o huidige beleid en activiteitenpakket
o statutaire doelen
o genoemde voorbeelden
o betrokkenheid van MNHU
o voorstel en advies Harmonie Orkest Vleuten.
- De leden verwachten een proactief beleid rond kennis delen middels een soort
kennisbank.
o Voorbeeld het publiceren van VAR-contracten.
o Peilen van behoeften bij de leden.
o Het faciliteren van festivals.
o Het maken en voeren van een goede concours-, festival- en examenagenda.
- Verenigingen zijn en worden benaderd door een platform voor het kopiëren van muziek.
MNHU-advies is: doe geen individuele zaken. Binnenkort komt een publicatie hierover.
Daarin zal mogelijk tevens worden meegenomen de tablet op de lessenaar.
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- Anita Stokman van Slagwerkgroep Bovenkerk spreekt haar waardering uit over de
samenwerkingsverbanden die in de regio ontstaan.
Mogelijk kunnen zij ook van betekenis zijn voor de opleidingen in de toekomst.
- In dit verband wordt ook geadviseerd eens te kijken naar stichting SOAM, stichting
opleiding amateur muziek, voor die regio’s waar muziekscholen zijn of worden
opgeheven.
- De heer Tol van Wilhelmina Volendam vraagt of de hier besproken zaken kunnen worden
meegenomen in de reactie op de brief naar Vleuten.
12.

Sluiting
- Mevr. Van Helden van Excelsior Cothen vraagt van de vergadering een applaus als dank
voor de door het bestuur verrichte werkzaamheden voor de MNHU.
- De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en wenst ze voor straks
een goede thuisreis.

Aanwezige Verenigingen conform de presentielijst:
Chr. Muziekver. Sursum Corda
Crescendo
Damiate Band Haarlem
De Woudklappers
Excelsior Cothen
Harmonieorkest Apollo
Harmonie De Spaarnebazuin
Het Saens Harmonie Orkest
Kon. Muziekver. TAVENU/KAPH
Muziekver. Onderling Genoegen
Showgroep Xtreme
Slagwerkgroep Bovenkerk
Fanfareorkest St. Caecilia Heemskerk
TAVENU
Stichting ViJoS Drum & Showband
Wester’s Harmonie Korps
Volendams Fanfarekorps Wilhelmina

Aalsmeer
De Weere
Haarlem
Hoogwoud
Cothen
Den Oever
Haarlem
Assendelft
Amsterdam
Krommenie
Heemskerk
Amstelveen
Heemskerk
De Kwakel
Bussum
Amsterdam
Volendam
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Takenlijst Algemene Vergadering MNHU
Datum
8-03-2014
21-03-2015
28-11-2015
28-11-2015
16-06-2016
16-06-2016
16-06-2016

Onderwerp

Wie

Gereed

Onder leden concoursperiode peilen
Organiseren van doelgroep sessies
Signaal afgeven over afkoopsom Bumadirecteur
Publiceren datum volgende vergadering
Reserve lid vragen voor kascontrolecommissie
Omzien naar bestuurslid Blaasmuziek
Beantwoorden brief Harmonie Orkest Vleuten

Bestuur
Bestuur
Bestuur
Bestuur
Bestuur
Bestuur
Arnold

okt 2015
apr & mei’16
geparkeerd
april 2016

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

Onderwerp
Toestemming bestuur voor een aanstelling bestuurslid blaasmuziek a.i.
Kascontrolecommissie gekozen en benoemd voor financieel verslag 2016
Goedkeuring financieel verslag 2015
Herverkiezing van de aftredende leden van het bestuur van de MNHU.
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