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  NIEUWSBRIEF         23 NOVEMBER 2020

 

 

2020 – ook voor MNHU een vreemd Covidjaar!  
 

Weinig goed nieuws valt dit jaar te melden. Het is voor u als verenigingen en voor ons als 

muziekbond een aaneenschakeling van afgelaste activiteiten en evenementen, stilgelegde 

repetities, ensemblespel als vervanging van complete orkesten enz. Aan de andere kant is er  

veel inventiviteit te zien bij het vinden van digitale alternatieven: docenten vinden mogelijkheden 

les te geven op afstand en in het samenspel worden creatieve oplossingen bedacht. 

Ook bestuurlijk zit Covid ons soms behoorlijk in de weg, het internet biedt veel mogelijkheden 

om contact te houden maar het langdurig ontbreken van fysiek samenkomen vraagt toch zijn tol. 
 

De informatiestroom tussen ons als bond en u als verenigingen beperkt zich tot nog toe 

hoofdzakelijk tot minder goed nieuws over de gevolgen van de Covid-pandemie en verschillende 

afgelastingen, onder meer van concoursen en muziekexamens.  

De centrale KNMO, onze koepelorganisatie, hield en houdt de vinger nauwkeurig aan de pols en 

verzorgt regelmatige informatie over de gevolgen van Covid, alsmede een steeds geactualiseerd 

protocol voor onze sector. Veel verenigingen wisten de weg naar onze organisatie te vinden, 

hetzij via ons MNHU-bestuur, hetzij rechtstreeks bij het bureau van de KNMO. Waar nodig en 

mogelijk werd (juridische) hulp en ondersteuning gegeven. 

Het spreekt overigens vanzelf dat waar u daarom vraagt zowel ons MNHU-bestuur als de centrale 

KNMO-organisatie klaar blijft staan voor informatie, advies en hulp. 
 

Helaas ziet het er naar uit dat we ook in het meest optimistische scenario nog tot ver in 2021  

rekening met Covid moeten houden. Toch hopen we dat onze sector langzamerhand weer wat 

meer ruimte krijgt, en uiteindelijk groen licht, voor terugkeer naar een meer normale situatie. 

 

 

Geen Algemene Ledenvergadering MNHU in 2020 
 

De omstandigheden lieten een fysieke ALV-bijeenkomst dit voorjaar helaas niet toe. 

Als MNHU-bestuur hebben we toen besloten de vergadering uit te stellen tot een later tijdstip. 

We zijn nu voornemens in het voorjaar van 2021 een ALV te organiseren, waarin we de besluiten 

die u als ledenvergadering 2020 dient te nemen (bestuursverkiezing, vaststellen jaarverslag en 

jaarrekening 2019) terugwerkend zullen agenderen. 
 

De bestuursleden Cor Tjipjes en Herman Borg (secretaris) zijn in 2020 aftredend. Zij stellen zich 

herkiesbaar. Binnen het bestuur is afgesproken dat ze hun functie zullen blijven vervullen en hun  

herverkiezing in de nog te houden ALV wordt geagendeerd. 

Blaasmuziek-bestuurder Teun Roodenburg vervult zijn functie ad interim. We nodigen kandidaten 

voor zijn opvolging uit zich nu al bij ons te melden en niet de eerstvolgende ALV af te wachten. 
 

We vertrouwen er zonder uw tegenbericht op dat u akkoord kunt gaan met onze handelwijze 

rond de Algemene Ledenvergadering. 
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Vindt u voldoende gehoor bij overheid en instanties? 
 

Grote verschillen kunnen worden gesignaleerd in de benadering die verenigingen in deze 

moeilijke periode ondervinden van gemeenten, zaalverhuurders enz. Via de VNG heeft de KNMO 

namens u en ons alle gemeenten nadrukkelijk geattendeerd op de moeilijke situatie waarin de 

verenigingen zich bevinden. In voorkomende individuele gevallen van verenigingen is er samen 

met die vereniging gericht contact of ondersteuning geweest bij ontstane problemen. 
 

Nu het zich laat aanzien dat we nog een flinke tijd rekening met beperkingen moeten gaan 

houden, zijn we als bestuur van de MNHU voornemens een brief te doen uitgaan aan de colleges 

van GS in de beide provincies en aan de colleges van B&W van de 73 gemeenten. 

Daarin zullen we nog eens nadrukkelijk herinneren aan de noden en de problematiek die de 

verenigingen ondervinden, en aandacht vragen voor hetgeen de overheid kan doen om die 

problemen te verlichten, onder meer: opschorting gemeentelijke zaalhuur; coulance bij 

voorwaarden voor subsidies; medewerking bij het vinden van tijdelijk grotere zaalruimte, enz. 
 

Zijn er specifieke aandachtspunten die u mee wilt geven voor een dergelijk brief? 

Komt u in uw eigen contacten met de overheid problematiek tegen waarin wij als bond in 

ondersteunende zin iets voor u kunnen betekenen? Laat ons dat dan weten.   

 

 

MNHU-Muziekexamens vanaf oktober weer opgepakt 
 

Twee dagen voor het eerste geplande theorie-examen in april werd duidelijk dat alle examens in 

de daaropvolgende maanden moesten vervallen. Ontzettend vervelend voor de kandidaten en 

voor hun docenten, die samen in de startblokken stonden voor die examens. 

Na de zomer werd duidelijk dat er iets meer ruimte kwam en is voor de periode van oktober t/m 

januari voor 220 kandidaten op 12 dagen en 10 locaties een forse inhaalslag gepland.   

Inmiddels is daarmee een aanvang gemaakt en hebben 87 kandidaten theorie-examen en  

40 kandidaten praktijkexamen gedaan.  

De komende periode staan nog 90 theorie-examens en 120 praktijkexamens op de rol. 

Met de medewerking en de flexibiliteit van de vrijwilligers en van de gastverenigingen moet dat 

allemaal tot een goed einde gaan komen. Zolang Covid zich maar koest houdt!  

 

 

Abrupt einde aan het seizoen van Color Guard Nederland  
 

Het seizoen 2019/2020 begon normaal met het CGN-congres op 13 oktober 2019 in Eemnes. 

Een prachtig jaar met veel MNHU-deelnemers was in het vooruitzicht.  

Na de eerste contest op zaterdag 11 januari in Drachten voor Color Guard groepen zouden nog 

vijf contesten volgen. Maar de waarheid was anders: half februari werd in de regio Eindhoven het 

Corona virus vastgesteld en uit Italië kregen we de verontrustende melding dat in Lombardije 

een grote groep mensen besmet was met Corona. 

Over de internationale contest Almere kwam een zware discussie over doorgaan met deelnemers 

uit Brabant en Italië. Maatregelen zijn genomen om de Corona buiten de deur te houden. 

Almere was het laatste contest. Géén finals dit seizoen. Voor de deelnemers was dit een 

teleurstelling en voor CGN betekende het een financiële tegenvaller. 

CGN is druk bezig zich op een hopelijk voorspoediger volgend seizoen voor te bereiden en de 

budgetten voor dat nieuwe seizoen veilig te stellen. CGN investeert veel in haar activiteit: meer 

dan 90% van de inkomsten vloeit direct door naar de organisatie van de evenementen en naar 

alles wat daar direct mee samenhangt.  
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MNHU/ZHBM-Concertconcours gepland voor  

zaterdag 20 november 2021 – De Meerse, Hoofddorp 

 

Helaas moest ook het concours op 7 november 2020 in Hoofddorp worden afgelast. 

Voor 2021 is als concoursdatum 20 november vastgelegd, ook nu weer in De Meerse.  

Hopelijk is er dan weer ruimte voor dit evenement. 
 

Het concours wordt georganiseerd 

door de Zuid-Hollandse Bond van 

Muziekverenigingen (ZHBM) en de 

Muziekorganisatie Noord-Holland  

en Utrecht (MNHU).  

Inschrijving is mogelijk voor 

harmonie, fanfare en brassband,  

als concours- of festivaldeelnemer. 

We zien uw aanmeldingen graag 

tegemoet! 

 

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. 

 

 

Sing Along Hoorn genomineerd voor KNMO Award 2020 
 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering KNMO op 31 november werd de winnaar van de KNMO 

Award 2020 bekendgemaakt. 
 

Naast inzendingen vanuit de andere muziekbonden was een van de genomineerde projecten de 

“Sing Along Hoorn”, georganiseerd door ons MNHU-lid het Hoorns Harmonie Orkest 

Het project komt voort uit de droom om muzikale talenten uit de regio Hoorn te verenigen in één 

groot orkest in een swingend muziekfestijn. Het orkest zorgt voor de ondersteunende muziek en 

de gasten zorgen voor de zang, dans of een andere act.  
 

Meer informatie over de genomineerde en over de winnaar, en voor de presentaties van de 

projecten op de KNMO-website: www.knmo.nl. 

 

 

KNMO Kennisbank – Verzamelplaats van kennis en ervaring 
 

De KNMO-kennisbank is een interactief platform voor het delen van kennis en ervaring door 

muziekbonden en verenigingen: https://www.knmo.nl/diensten/knmo-kennisbank/. 

Vragen, opmerkingen of aanvullingen zijn welkom, mail ze naar kennisbank@knmo.nl. 

 

 

Contact met MNHU  
 

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

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

U kunt er terecht voor o.m. insignes, agenda en inschrijving voor concoursen en examens. 

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