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Inleiding
Hierbij is de vierde nieuwsbrief in
Coronatijd. Er is ondertussen weer
licht aan het einde van de tunnel en
langzamerhand kan iedereen weer
repeteren en zich voorbereiden op
concerten, concoursen, festivals,
enzovoort.
In deze nieuwsbrief nieuws van uw
bondsbestuur over de activiteiten en
plannen voor de tweede helft van 2021.

Van de bestuurstafel
We hebben inmiddels onze
ledenvergadering achter de rug.
Een digitale bijeenkomst waarvoor
een behoorlijk aantal leden zich had
aangemeld. Ondanks het feit dat de
agenda alleen maar de statutaire
agendapunten bevatte, werd het
toch een informatieve en levendige
vergadering.
Tijdens deze vergadering werd afscheid
genomen van onze 2e secretaris
Romi Valkema. Ze heeft zich lange
tijd ingezet voor eerst de CBMGD als
secretaris en na de fusie voor de MGD
als 2e secretaris. Romi was betrokken
bij vele activiteiten waaronder de
examens. Wij zijn haar veel dank
verschuldigd en daarom hebben we
haar voorgedragen als erelid van onze
bond. De leden hebben daarmee
unaniem ingestemd en zo is Romi in de
Algemene Ledenvergadering van 29
maart 2021 benoemd tot erelid van de
MGD.

Zij kreeg op een later moment als
aandenken een plaquette overhandigd
door de voorzitter.
Als haar opvolgster werd benoemd
Erika Slot. Erika is geen onbekende in
de muziekwereld. Ze liep al een tijdje
mee in het bestuur. Zo was zij onder
meer betrokken bij de organisatie van
de talentenkampioenschappen en
houdt zij zich nu ook bezig met het
Bloazen Bliksem (op 11 september
a.s.). Ook deed ze de laatste tijd de
presentatie bij concoursen en het
festival op Borkum.
Erika wordt nu de 2e secretaris. Verder
zal zij samen met Cor Blankenstijn
de muziekexamens organiseren en
coördineren. We heten haar van harte
welkom in ons bestuur.
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Concert concoursen/ festival

Koninklijke
Onderscheiding
Op 26 april j.l. werden twee
bestuursleden van de MGD verrast
door hun burgemeesters. Ben
Wilts en Pieter Peters werden,
onder andere als waardering voor
hun werkzaamheden voor de
amateurmuziek, benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau.
Beide heren vinden het een hele
eer. Als bestuur zijn we heel trots op
deze twee ridders, ze hebben hun
onderscheiding meer dan verdiend.

2

Schoorvoetend zijn de eerst repetities
weer begonnen, zij het onder strikte
voorwaarden, 1,5 meter afstand, niet
meer dan 50 personen, in een besloten
locatie of in de buitenlucht.
Bepaald geen ideale situatie om je voor
te bereiden op een concours of festival.
Ook de vakantieperiode staat nog voor
de deur en dan ligt ook alles een paar
maanden stil.
De vraag is dan ook hoe realistisch het
is om te veronderstellen dat er na de
vakantie al weer volop gerepeteerd
kan worden. Wij denken dat de 1.5
meter samenleving nog wel even kan
duren want in september is nog niet
iedereen gevaccineerd. We kunnen dan
misschien wel weer repeteren maar het
blijft nog een tijdje behelpen vrezen
wij.
Wij hebben besloten om het
najaarsconcours op 13 november 2021
af te gelasten. Wel overwegen we om
nog een festival te organiseren. Meer
om verenigingen de kans te geven om
toch nog ergens naar toe te werken na
de vakantieperiode. Het thema van
zo’n festival “light” zou dan kunnen zijn:

Corona eruit en Muziek er in.
Wij willen graag inventariseren of er
belangstelling is voor een dergelijk
festival , dat dan gehouden wordt in De
Tamboer Hoogeveen.
In verband met het reserveren van de
zaal willen wij graag voor 1 september
2021 weten of u belangstelling heeft
voor een dergelijke activiteit. U kunt
uw bericht sturen naar Ria Mulder,
concourssecretaris@mgdonline.nl
Het gezamenlijke voorjaarsconcours
van OMF/MGD staat gepland voor 5
maart 2022 in de Lawei te Drachten.
Opgeven via de site van de OMF. We
hopen erop dat dit concours kan
doorgaan.
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Jubileum
muziekvereniging

Borkum

CAPTION: sumquunt adi
aut aut atis quiscia pro inimos que di dus conecuptas
Zoals
u wellicht
al bekend is, gaat het festival op Borkum 2021 niet door.
as bij
maximo
que n quiscia

De eerstvolgende editie van dit prachtige festival wordt nu gehouden op zaterdag 2
juli 2022. Als eerste komen de orkesten in aanmerking die ingeschreven waren voor
2021. Zij kunnen aangeven of zij gebruik willen maken van hun deelnameplaats. De
ruimte die mogelijk ontstaat wanneer deelnemers afvallen, kan ingevuld worden
Vele verenigingen vieren een jubileum.
door orkesten die graag mee willen doen in 2022. Kijk voor meer informatie en de
Daar zijn we als bestuur van de MGD trots eventuele mogelijkheid voor het aanmelden op onze website.
op!
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Helaas zijn de festiviteiten rondom een
heel aantal van deze jubilea vanwege alle
coronamaatregelen tot nader te bepalen
datum uitgesteld. We hopen dat vanaf
september deze feestjes wél gevierd
kunnen worden.
Er is geen overzicht van de
oprichtingsdata van de verenigingen.
Toch staan we graag stil bij ieder
jubileum dat gevierd wordt en komen
we (indien mogelijk) graag langs om deel
te nemen in de feestvreugde. Daarom
een dringend verzoek om contact op te
nemen als u prijs stelt op ons bezoek aan
een van uw jubileumactiviteiten.

Verenigingsbezoek
Als bestuur krijgen we in ‘normale’ tijden
veel uitnodigingen voor concerten
en andere activiteiten van onze
verenigingen. Daar zijn ook regelmatig
verzoeken bij voor het uitreiken van
insignes. Het liefst zouden wij alle
aanvragen en uitnodigingen honoreren,
maar helaas is dat niet altijd mogelijk.
U zult begrijpen dat het soms even
puzzelen is in onze agenda’s aangezien
veel concerten op of rond dezelfde
datum en de meeste bestuursleden
zelf lid zijn van een vereniging. Na een
uitnodiging laten we altijd weten of het
lukt om uw verzoek te honoreren.

juli 2022

Bloazen Bliksem!
Bloazen Bliksem stond gepland voor 11 september. Helaas hebben vele
(jeugd)orkesten nog steeds te maken met beperkte repetitiemogelijkheden.
Daarnaast werd afgelopen week duidelijk dat het heel waarschijnlijk is dat ook
na de zomervakantie nog rekening gehouden moet worden met beperkende
maatregelen rondom het coronavirus. Daarom hebben we moeten besluiten een
nieuwe datum te zoeken voor Bloazen Bliksem. Deze zal hoogstwaarschijnlijk vroeg
in 2022 zijn. Zodra een definitieve datum gekozen is, zullen we deze bekend maken.
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september

Examens
Er wordt hard gewerkt aan een mogelijkheid om theorie-examens digitaal af te
nemen. Hoe dat georganiseerd gaat worden en onder welke voorwaarden, wordt
binnenkort bekend gemaakt.
Er zal gebruik gemaakt worden van het programma Earz dat ook voor muzieklessen
op vele scholen voor het Voortgezet Onderwijs wordt gebruikt.
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SMP
Door de aanhoudende Coronamaatregelen is nu ook de ODSC en daarmee ook
het Nederlands Kampioenschap Show (senioren) gecanceld. Wel is het ODSC 2022
voor het komende jaar vastgesteld en wel op 11 juni 2022. Dat betekent dat er
voor showkorpsen weinig mogelijkheden zijn om zich voor te bereiden op het
WMC van 2022.
Er wordt nog gekeken of het Nederlands Show Kampioenschap voor junioren wel
kan doorgaan. Zij kunnen en mogen immers wel gezamenlijk repeteren.

Communicatie
Voor communicatieactiviteiten zoals
websitebeheer, social media en PR
hebben we Dennis de Vries bereid
gevonden het bestuur daarbij te
ondersteunen. Wij zijn daar heel blij
mee en heten Dennis van harte welkom
in onze kring. We verheugen ons op
een succesvolle samenwerking.

Mogelijk worden er in het najaar nog regionale wedstrijden (festivals)
georganiseerd.
Voor de slagwerkorkesten staat nog altijd het concours (of festival) in de Tamboer
Hoogeveen op 6 november gepland. De komende tijd wordt geïnventariseerd of
er voldoende animo voor is. Mocht u belangstelling hebben dan graag even een
berichtje naar smp@mgdonline.nl.
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Voor contact rondom onze
communicatieactiviteiten kunt u
voortaan dit e-mailadres gebruiken:

juni 2022

communicatie@mgdonline.nl

Jubilarissen
Jubilarissen kunt u altijd melden bij
onze jubileumfunctionaris Barteld
Luning.
jubilea@mgdonline.nl

Play-inn KMK JWF
Deze activiteit stond voor 27 november a.s. op de agenda. Zeer tot onze spijt
moeten we meedelen dat deze play-inn in 2021 niet doorgaat. In overleg met de
Defensiestaf, de Commandant van de Kapel en de Vrienden KMK JWF hopen we
binnenkort een nieuwe datum te plannen in 2022.

27

november
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WBTR - Wet
Bestuur Toezicht
Rechtspersonen

CAPTION: sumquunt adi
aut aut atis quiscia pro inimos que di dus conecuptas
as maximo que n quiscia

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de
Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen
(WBTR) in werking en is belangrijk
voor alle besturen van verenigingen en
stichtingen.
Het belangrijkste nieuwe punt in deze
wet is dat bestuurders persoonlijk
aansprakelijk worden voor de financiële
zaken van de vereniging of stichting.
Er zijn 3 manieren om deze persoonlijke
aansprakelijkheid te ondervangen:
- de financiële verantwoordelijkheid
wordt als apart agendapunt genoemd
op de agenda van de jaarlijkse
ledenvergadering met als doel dat de
ledenvergadering akkoord gaat met
het financieel beleid (resultaat: interne
kwijting);
- In de statuten wordt dit vooraf
vastgelegd;
- Er wordt een bestuurderaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Jeugdfonds Sport &
Cultuur

Alle kinderen moeten kunnen meedoen!
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur geeft
sportieve en creatieve kansen aan
kinderen en jongeren uit gezinnen waar
onvoldoende geld is om lessen sport,
muziek, dans of theater te volgen. Voor
die kinderen betaalt het Jeugdfonds
Sport & Cultuur de contributie/lesgeld.
We verwachten dat de coronacrisis
leidt tot een toename van het aantal
Daarnaast is het van belang bij de
kinderen dat opgroeit in armoede. Dat
eerstvolgende wijziging van de statuten betekent dat ook steeds meer ouders
de tekst te laten opnemen die behandelt het lidmaatschap van hun kinderen niet
hoe om te gaan met de afwezigheid
(meer) kunnen betalen. En dat terwijl
van (een van de) bestuursleden. In
kinderen die thuis te maken hebben
de Wet wordt onderscheid gemaakt
met financiële stress juist nu zoveel
tussen ‘ontstentenis’ en ‘belet’. In het
baat hebben bij een uitlaatklep. Deze
laatste geval gaat het om een tijdelijke
kinderen sporten en spelen vaak alleen.
afwezigheid bijvoorbeeld t.g.v. vakantie. Maar sporten en spelen doe je niet
Bij ontstentenis gaat het om definitieve alleen, dat doe je samen. Geldzorgen
afwezigheid t.g.v. een overlijden.
hoeven geen drempel te zijn voor
ouders. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
zorgt ervoor dat ook deze kinderen mee
kunnen (blijven) doen.
Professionals, zoals leerkrachten,
buurtsportcoaches, sociale
wijkteams, medewerkers jeugdzorg
en schuldhulpverleners kunnen een
aanvraag indienen voor een gezin
dat het financieel moeilijk heeft. Het

Jeugdfonds betaalt dan de contributie
of het lesgeld voor sport of cultuur voor
kinderen/jongeren van 0 t/m 17 jaar,
zodat elk kind mee kan doen. U kunt als
cultuuraanbieder niet zelf aanvragen
doen voor een bijdrage in het lesgeld,
dat doen onze intermediairs. Wat u wél
kunt doen, is (potentiële) leden laten
zien dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur
kan helpen. Check hiervoor ook onze
Toolkit Cultuur.
Meer informatie of (digitale)
materialen aanvragen?
Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen
groningen@jeugdfondssportencultuur.nl

06 – 81304503
www.jeugdfondssportencultuur.nl/
groningen
Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe
drenthe@jeugdfondssportencultuur.nl
085 – 0862866
www.jeugdfondssportencultuur.nl/
drenthe
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Dit was het voor deze keer. Wij denken u weer een mooi overzicht
te hebben gegeven van de ontwikkelingen op dit moment. Wilt
u goed op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen? Neem
dan regelmatig een kijkje op onze website www.mgdonline.nl.
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