
Het Concours voor Slagwerk-
orkesten dat gepland stond op 
6 november in de Tamboer te 
Hoogeveen gaat door, maar wel als 
festival.

Hoewel het er een paar maand 
geleden nog somber uitzag, kunnen 
we nu melden dat het concours als 
festival doorgaat, en dat er al negen 
inschrijvingen zijn. Als organisatie 
(de gezamenlijke SMP van de vier 
Noordelijke Bonden) zijn we hier zeer 
blij mee.

Ondanks dat door de late inschrijvingen 
de organisatie ook pas laat op gang 
kwam, verwachten we toch een 
mooi festival met een interessant 
deelnemersveld.

De optredende verenigingen zullen 
door een professioneel juryteam 
worden beoordeeld, en deze 
beoordeling zal met de korpsleiding 
worden besproken om tot een beter 
resultaat te komen. Hopelijk op één van 
de concoursen die vanaf volgend jaar 
weer worden georganiseerd.

Heb je vragen, neem dan contact op 
via:  smp@mgdonline.nl

Festival voor slagwerk orkesten 
op 6 november 2021.
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Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief nieuws van uw 
bondsbestuur over de activiteiten en 
plannen voor het najaar van 2021.

Inleiding

1

In deze editie
• Festival Hoogeveen
• Blaaskappellen nieuws
• Examenoverzicht
• Vocale en muzikale dag Winsum

6
nov 2021



2

MGD Nieuwsbrief - Oktober  2021

20 november 2021- Praktijkexamen voor blazers in het Schakelveld te Assen.
Sluitingsdatum opgave: 20 oktober 2021
11 december 2021 – Theorie-examen voor blazers en slagwerk in het Schakelveld 
te Assen.
Sluitingsdatum opgave: 20 november 2021

15 januari 2022 – Praktijkexamen voor blazers in het Schakelveld te Assen.
Sluitingsdatum opgave: 18 december 2021

12 februari 2022 of 19 maart 2022 – Praktijkexamen slagwerk. Datum nog 
definitief te bepalen.
Sluitingsdatum opgave: Nog niet bekend

2 april 2022 – Theorie-examen voor blazers en slagwerk in Zuidhorn.
Sluitingsdatum opgave: 5 maart 2022

Het festival op 13 november 2021 
georganiseerd door de MGD en OMF 
in de Tamboer te Hoogeveen gaat 
door! 

Op het festival mogen de 
deelnemende Fanfare, Harmonie 
en Brassband orkesten een geheel 
vrij programma van maximaal 
30 minuten uitvoeren. Voor de 
vereniging met de meeste lef is er 
een lef prijs. Deze wordt door een 
deskundige jury toegekend.

 Het festival begint om 12.30 
uur en eindigt om ca 20.00. De 
deelnemende verenigingen zijn 
blij om, na een lange periode, weer 
voor publiek te mogen spelen. De 
muziekbonden MGD en OMF en de 
deelnemende verenigingen hopen 
op veel publiek. Aan de toegangsprijs 
hoef het niet te liggen want toegang 
is gratis. 
 

Festival 13 
november

Examenoverzicht

13
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De Nationale Jeugd Blaaskapel ‘Die Junge Bläser’ zoekt 
orkestleden.
Deze jonge blaaskapel is in samenwerking met de KNMO in 2017 opgericht met als 
doel om de blaaskapellenmuziek te promoten in Nederland en zoekt voor diverse 
secties jonge muzikanten.  

De repetities o.l.v. Kapelmeester Bennie Eissens vinden een keer per maand plaats 
in Epe tussen 10 – 15 uur.

Ook zou de blaaskapel het leuk vinden om uitgenodigd te worden om ergens in 
Nederland een concert te kunnen geven.
De NJBK speelt op allerlei gelegenheden en evenementen. Een oktoberfest, 
blaaskapellenfestival en verschillende gastoptredens zijn slechts enkele 
mogelijkheden. Wilt u de NJBK ‘Die Junge Bläser’ ook op uw evenement? Dat kan! 
Neem dan contact op met Jan Pagters (telefonisch; 06-16758764) en informeer 
naar de mogelijkheden.
 
Ernst Hutter slotact van 6e Fest der Blasmusik
Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten verzorgt zaterdag 13 november a.s. 
opnieuw het avondprogramma van het 6e Fest der Blasmusik in Steenwijk.
Dit spektakel vindt in Rabo Theater De Meenthe aan de Stationsplein 1 te 
Steenwijk plaats. Het is de organisatie, bestaande uit Rabo Theater De Meenthe 
met ondersteuning van de KNMO Commissie Blaaskapellen Noord/Oost, gelukt 
om 22 blaaskapellen uit Nederland en Duitsland enthousiast te maken voor 
deelname aan dit grootste festival voor blaaskapellen in Nederland.

Vanaf 11.00 uur treden de kapellen op vijf podia doorlopend op gedurende twee 
keer 30 minuten voor iedere kapel.

Vanaf 20.15 uur treedt in de Theaterzaal van De Meenthe het voor velen beste 
blaasorkest van de wereld op: Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten de 
onbetwiste opvolger van Ernst Mosch und Seine Original Egerländer Musikanten. 
In het voorprogramma treedt vanaf 18.00 uur in de foyer de Bonkenbargkapel uit 
Oldenzaal o.l.v. Bennie ter Heide op.

Kaartverkoop en informatie:
www.demeenthe.nl , tel.: 0521 - 51 40 04 
of Ben Raterink; benraterink@gmail.com , 
tel.: 0599 - 56 49 38 of 06 - 54 90 11 71.

De landelijke KNMO-Commissie 
Blaaskapellen zoekt bestuurders. 
Voor informatie kan contact worden 
opgenomen met de secretaris Ben 
Raterink. 
Tel. 0599 – 564 938 of 06 - 54 90 11 71.

Vacatures

Blaaskapellen nieuws

Op 19 februari 2022 is er een Workshop 
Blaaskapellen onder leiding van Bennie 
ter Heide in Beilen.  

Nadere informatie in een van de 
volgende nieuwsbrieven.   

Om alvast te noteren
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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 bestuurderaansprakelijk-
heidsverzekering afgesloten.

Daarnaast is het van belang bij de 
eerstvolgende wijziging van de statuten 
de tekst te laten opnemen die behandelt 
hoe om te gaan met de afwezigheid 
van (een van de) bestuursleden. In 
de Wet wordt onderscheid gemaakt 
tussen  ‘ontstentenis’ en ‘belet’. In het 
laatste geval gaat het om een tijdelijke 
afwezigheid bijvoorbeeld t.g.v. vakantie. 
Bij ontstentenis gaat het om definitieve 
afwezigheid t.g.v. een overlijden.

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 
kinderen dat opgroeit in armoede. Dat 
betekent dat ook steeds meer ouders 
het lidmaatschap van hun kinderen niet 
(meer) kunnen betalen. En dat terwijl 
kinderen die thuis te maken hebben 
met financiële stress juist nu zoveel 
baat hebben bij een uitlaatklep. Deze 
kinderen sporten en spelen vaak alleen. 
Maar sporten en spelen doe je niet 
alleen, dat doe je samen. Geldzorgen 
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 

4

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/toolkit-cultuur/


WBTR  - Wet 
Bestuur Toezicht 
Rechtspersonen

CAPTION: sumquunt adi 
aut aut atis quiscia pro ini-
mos que di dus conecuptas 
as maximo que n quiscia 

Jeugdfonds Sport & 
Cultuur
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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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