
 

 

 

 NIEUWSBRIEF   6 APRIL 2016 

 

 

Geachte besturen en bestuurders van onze leden-verenigingen 

 

Onze MNHU is nu ruim twee jaar oud. Jaren die in het teken stonden van de nieuwe samen-

werking in MNHU en in de landelijke KNMO. Ook in het tweede jaar 2015 na de omzetting van de 

voormalige bonden tot nieuwe regionale bonden en een centrale KNMO was er vooral landelijk 

nog veel tijd en aandacht nodig voor het inregelen van de nieuwe organisatie.  

Maar ook het gewone werk ging door. Concoursen en muziekexamens werden georganiseerd, 

verenigingen bezocht, insignes verzonden en uitgereikt, ondersteuning gegeven aan leden-

verenigingen. Onze vertegenwoordigers hebben landelijk en provinciaal bijgedragen aan zowel 

gestroomlijnde activiteit als de aanscherping van de landelijke samenwerking.  

De komende maanden krijgt u op verschillende momenten gelegenheid met ons bestuur en met 

elkaar van gedachten te wisselen over activiteit en ontwikkeling van MNHU/KNMO. We hopen als 

bestuur velen van u bij die bijeenkomsten en bij de muzikale activiteiten te mogen ontmoeten. 

 

 

Uitnodiging – Regionale doelgroepsessies voor MNHU-verenigingen 

Donderdag 21 april – Ursem / Woensdag 18 mei – Hilversum  

 

Het bestuur van de MNHU nodigt de verenigingsbesturen uit om elkaar te ontmoeten tijdens 

twee doelgroepgerichte regionale bijeenkomsten voor de doelgroepen: MT (Majorette en Twirl), 

SMP (Show, Mars en Percussie) en Blaasmuziek. U bent welkom met meerdere bestuursleden en 

desgewenst ook dirigent, instructeur of docenten.  
 

Donderdag 21 april, 20.00 - De Brede School, Middengouw 1645, PN Ursem  

Woensdag 18 mei, 20.00 - Vereniging Beatrix Korpsen, Neuweg 357, 1215 JA Hilversum  
 

Voor de pauze verzorgt de heer Gerben Post een inleiding over ledenwerving en jeugdbeleid. 

We gaan ervan uit dat daarover daarna een levendige onderlinge discussie loskomt.  
 

Na de pauze gaat de bijeenkomst uiteen in drie doelgroepen onder leiding van de doelgroep-

bestuurders Teun Roodenburg (Blaasmuziek), Jaap van Waveren (SMP) en Joop van Velsen (MT). 

Door de specifieke doelgroepgerichte setting is het mogelijk meer en beter in te zoomen op de 

specifieke materie en problematiek van de doelgroepen. 
 

Graag willen we met u de specifieke en algemene problemen bespreken die iedere vereniging 

ervaart. Ook zal informatie zal worden gegeven over de organisatie en voortgang van provinciale 

en landelijke activiteiten en beleidsontwikkeling. Verder willen we de wensen en behoeften 

bespreken zoals die daarover binnen uw vereniging en in uw doelgroep leven, zodat we daar als 

bondsbestuur gericht mee aan de slag kunnen.  
 

We hopen op een ruime opkomst tijdens deze sessies. 

We kunnen het als bestuur en bestuurders achter de tafel niet alleen, voor de ontwikkeling en de 

praktische organisatie van beleid en activiteiten kunnen we niet zonder u als verenigingen. 

  



Algemene Ledenvergadering MNHU 16 juni 2016 – locatie volgt 
 

Op donderdag 16 juni, aanvang 20.00 uur, vindt de vierde Algemene Ledenvergadering van de 

MNHU plaats. De vergaderlocatie wordt nog nader bekendgemaakt. 

Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Vergaderagenda en stukken ontvangt u t.z.t. 

Het verslag van de laatst gehouden ALV op 28 november 2015 is bij deze Nieuwsbrief gevoegd. 
 

 

Concertconcours/-festival voor Harmonie, Fanfare en Brassband 

Zaterdag 12 en zondag 13 november – Zaantheater, Zaandam 
 

Er is nog voldoende plaats voor deelname op beide concoursdagen. Graag zien we ook uw 

inschrijving tegemoet. Deelname is mogelijk als concours- of als festivaldeelnemer. 

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

Telefoon 075-6875320, fvenkhuizen@kpnmail.nl. 

Voor nadere informatie en voor een inschrijfformulier zie de MNHU-website: www.mnhu.nl. 
 

 

Examens en Raamleerplannen 
 

Examenagenda en aanmelding 

Op onze website www.mnhu.nl vindt u steeds de meest up-to-date examenagenda van MNHU. 

Daar ook een inschrijfformulier en contactgegevens van examensecretaris Arnold van Workum. 

Let op de uiterste inschrijfdata, vanuit organisatorische redenen zullen we die strikt hanteren. 
 

Geldigheid Raamleerplannen 

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

 Met ingang van het lopende seizoen 2015-2016 zijn alle oude Raamleerplannen – zowel voor 

blazers als slagwerkers – definitief vervallen en zijn alleen de nieuwste Raamleerplannen 

(editie 2014) nog van toepassing. 

 In specifieke uitzonderingsgevallen bestaat tot juli 2016 nog de mogelijkheid voor slagwerkers 

het oude Raamleerplan te hanteren. Overleg met de examensecretaris over deze dispensatie. 

 Voor meer informatie over de Raamleerplannen 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 verzorgd door G. (Gerard) Sneek, 

Driestedenweg 145, 1661 BL De Weere, Telefoon: 0229 582 279. E-mail: g.sneek@kpnplanet.nl. 

Op onze website www.mnhu.nl vindt u meer informatie en een bestelformulier. 
 

 

Publiceer uw evenementen en concerten in onze MNHU-agenda 
 

De MNHU concert- en Evenementenagenda vindt u  up-to-date op onze website: www.mnhu.nl. 

Zend uw info per e-mail aan workum51@planet.nl.  

Graag aandacht voor volledigheid van de informatie. Graag pasklare bruikbare tekst aanleveren 

in word-bestand of tekst in mailbericht. Géén pdf, flyers, persberichten of foto’s. 
 

 

www.mnhu.nl 
 

Op onze website www.mnhu.nl kunt u terecht voor bestelling van insignes, examenagenda en 

inschrijving, concoursagenda, -inschrijving en -uitslagen, concert- en evenementenagenda.  

U vindt op de site ook de contactgegevens van de bestuursleden van de MNHU. 
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