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Inmiddels een 3de nieuwsbrief in Coronatijd. Op deze manier houden we toch nog 
een beetje contact en kunnen we nieuwtjes en interessante zaken met u delen. 
 

Algemene Ledenvergadering 
Wij verwachten dat onze ledenvergadering die gepland staat voor 29 maart a.s. niet 
fysiek door kan gaan. Wij gaan daarom digitaal vergaderen en houden het op een 
zakelijke vergadering waarin we de statutair verplichte onderwerpen op de agenda 
zetten. 
We hebben met Erik Janssen van de Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers (FEMU) 
afgesproken dat hij zijn verhaal op een later tijdstip komt houden. Het is voor u wel 
belangrijk op de hoogte te blijven van dit soort zaken omdat het foutief handelen 
inzake kopieerrechten veel geld kan gaan kosten. We komen daar later in deze 
nieuwsbrief nog op terug. 
Een uitnodiging met stukken komt nog. Maar dan kunt u alvast de datum vrijhouden. 

Van de commissies 

Blaasmuziek 
Wij kunnen u melden dat zich inmiddels 
twee nieuwe leden voor de commissie 
blaasmuziek hebben gemeld. Abel 
Zuidema en Ben Raterink. We heten ze 
van harte welkom en hopen dat ze zich 
spoedig thuis voelen in deze commissie. 
Mochten er nog meer mensen 
belangstelling hebben dan zijn ze 
welkom. U kunt zich melden bij de 
voorzitter van de commissie Wiebo 
Nanninga: wiebonanninga@gmail.com 
 

Blaaskapellen  

Over het wel dan niet doorgaan van het 
Festival “Fest der Blasmusik” op 
zaterdag 30 oktober te Steenwijk is nog 
geen besluit genomen. 
Er zijn nog exemplaren beschikbaar van 
het boekje over speelmanieren voor 
Böhmische en Märische blaasmuziek. Ze 
kunnen besteld worden bij de KNMO. 

 Lees verder op bladzijde 2.  

Ons talentenfeestje “MGD zoekt talent” 
stond gepland voor 17 april. Gezien de 
nog steeds geldende beperkingen 
vanwege de coronacrisis hebben we 
helaas ook dit jaar moeten besluiten 
onze talentenjacht te annuleren. 
Er zijn solisten die onze talentenjacht 
gebruiken als regionale voorronde voor 
het landelijke NK solisten. Voor deze 
solisten is er dit jaar voor het NK een 
vrije inschrijving. 
Voor de deelnemers die het leuk vinden 
op een podium te staan om hun kunnen 
te laten beoordelen hebben we besloten 
MGD zoekt talent in kleinere vorm te 
integreren tijdens Bloazen Bliksem. 
Op zaterdag 11 september houden we 
onze jeugddag onder de naam “Bloazen 
Bliksem”, een dag waar de jeugdige 
muzikant centraal staat. 

 Lees verder op bladzijde 3.  

MGD ZOEKT TALENT en 

BLOAZEN BLIKSEM 
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NK solisten en ensembles 
 

De commissie blaasmuziek van de KNMO is voornemens om dit jaar toch nog een NK te organiseren voor 
solisten en ensembles. De datum is vastgesteld op zaterdag 2 oktober 2021. Er is voor dit jaar gekozen voor 
een vrije inschrijving. Nadere berichtgeving volgt nog maar dan kunt u de datum alvast reserveren. 
 

Juryleden solisten en ensembles 
 

De werving van juryleden Solisten en ensembles heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. 
Zoals eerder gemeld is de huidige jurylijst sterk verouderd. Werkt u, of kent u iemand, die veel met jonge 
mensen werkt in de HAFABRA-wereld en heeft u, of weet u iemand die interesse heeft voor deze mooie job, 
meldt u zich dan aan via de KNMO. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met ons bestuurslid Pieter 

Peters via:     pieterpeters46@gmail.com      of  06 38676514. 
 

Beleidsplan blaasmuziek KNMO 

 

Het kernteam Blaasmuziek van de KNMO is druk bezig met het opstellen van een nieuw beleidsplan 
blaasmuziek. Er is inmiddels ook met een aantal externe disciplines gesproken, men hoopt voor de 
zomervakantie het nieuwe beleidsplan te presenteren. 
 

Jeugdinspiratiedag KNMO – online sessies 

 

Nu deze inspiratiedag op 3 april niet doorgaat heeft de commissie die zich daarmee bezig houdt besloten om 
op 3 zaterdagen  online sessies te houden. Deze worden gehouden op 3, 10 en 17 april. Er zal nog publiciteit 
volgen in Klankwijzer. Houdt deze data alvast vrij in uw agenda. Het worden zeker interessante, inspirerende 
en leerzame bijeenkomsten.  
 

KNMO Blaasmuziek   

 

CONCERTCONCOURSEN  (vervolg Commissie Blaasmuziek) 
Over het al dan niet doorgaan van concertconcoursen in het najaar is door de 
KNMO nog geen besluit genomen. Dat besluit zal naar alle waarschijnlijkheid op 
3 maart genomen worden. Bij een algehele afgelasting zullen MGD en OMF 
proberen een festival te organiseren. Ervan uitgaande dat dat in het najaar dan 
wel mogelijk is. 
 
Met betrekking tot concoursen wordt op dit moment in de commissie 
blaasmuziek gesproken om de 5 jaren verplichting af te schaffen. Er zijn voor- 
en tegenstanders. Verenigingen en hun leden kunnen hun stem laten horen via 
de voorzitter van de commissie blaasmuziek MGD Wiebo Nanninga: 
wiebonanninga@gmail.com 
  
 

P R  &  I C T 
Wij zijn dringend op zoek naar iemand die onze PR (in de breedste zin van het woord) kan verzorgen en 
onze website beheren. 
Wij kunnen een (kleine) vergoeding geven voor de te verrichten werkzaamheden. 
Mocht u iemand weten  die dit zou kunnen en willen verzorgen, dan graag even melden bij de voorzitter: 
voorzitter@mgdonline.nl 

 
 
 

mailto:pieterpeters46@gmail.com
mailto:wiebonanninga@gmail.com
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De locatie is inmiddels bekend, we 
gaan naar MFA Het Schakelveld in 
Assen. Een accommodatie die 
beschikt over veel zalen en 
mogelijkheden met een redelijk 
centrale ligging in Drenthe. 
In een eerdere nieuwbrief hebben 
we al verteld wat er die dag gaat 
gebeuren. We zullen dit nog even 
kort herhalen.  
We houden een 
jeugdorkestenfestival waarbij 
jeugdorkesten verdeeld over de 
ochtend en middag voor elkaar 
gaan spelen. Dit onderdeel van het 
programma wordt geleid door Ivo 
Kouwenhoven, een componist die 
heel veel werken heeft geschreven 
voor jeugdorkesten maar die ook 

MGD ZOEKT TALENT en BLOAZEN BLIKSEM 
 en vooral een deskundige en 

motiverende inspirator is voor 
jeugdige (en minder jeugdige) 
muzikanten. 
Ook houden we een zangworkshop, 
een workshop podiumpresentatie / 
drama, een orkestworkshop en een 
ritmeworkshop. 
 
We hebben voor iedereen wat te 
bieden, zowel voor de wat 
gevorderde jeugd als voor de jeugd 
die net na de vakantie is begonnen 
bij een jeugdorkest. 
Nieuw aan het programma is dat 
we een podium bieden aan onze 
talenten van MGD zoekt talent. 
De talenten kunnen een stuk(je) 
spelen en zullen gelijk na afloop van 

hun spel positieve feedback krijgen 
van Frans-Aert Burghgraef. Frans-
Aert is een groot ondersteuner van 
jong talent. Zo coachte hij in 2017 
jonge muzikanten uit heel Europa in 
een project van het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag. 
Tot slot houden we aan het einde 
van de dag een play-in met de 
Provinciale Brassband Groningen. 
 
De kosten voor deelname zijn € 50 
per jeugdorkest. Wil je op 
individuele basis meedoen aan de 
workshops en de play-in dan betaal 
je € 7,50. 
Aanmelden kan via 
talent@mgdonline.nl of via de 
website van de MGD. 
 

 

SMP  Show, mars en percussie 

Ten gevolge van de verlengde 
Lockdown zullen de geplande Lente 
festivals in april niet doorgaan. 
Ook voor de ODSC, gepland op 12 
juni  geldt, dat deze door de zeer 
korte voorbereidingstijd, op losse 
schroeven is komen te staan. 
Misschien is het mogelijk om dit 
evenement wel als festival door te 
laten gaan. Hierover wordt 

binnenkort een beslissing genomen. 
Er wordt op dit moment gekeken 
naar de mogelijkheden om op 25 
september een festival te 
organiseren in Meppel. Dit 
evenement zal openstaan voor 
mars- drum- en blaasorkesten, 
vooral voor die orkesten die weinig 
mogelijkheden hebben om op te 
treden. 

Indien u hierover vragen hebt, of 
interesse, graag even een mail naar 
Wietse Praamstra; 
smp@mgdonline.nl 
 
Voor slagwerkensembles staat nog 
steeds het concours in De Tamboer 
te Hoogeveen gepland op 6 
november. We streven ernaar dit 
concours door te laten gaan. 
 

mailto:talent@mgdonline.nl
mailto:smp@mgdonline.nl
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 Muziekexamens 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo spoedig als er weer fysieke 
examen dagen mogelijk zijn gaan 

we die inplannen. Houdt 

daarvoor onze website in de 
gaten. Verder heeft er in januari 
weer een update plaats gevonden 
in Earz.  

Theorie-examens 
worden afgenomen met 

het interactieve 
programma Earz 

Daarvoor verwijzen wij u naar de 
website : https://www.earz.eu/. 
Voor de muziekopleiders 
adviseren wij om een digitaal 
abonnement te nemen. Daarmee 
wordt u snel geïnformeerd op de 
wijzigingen.  
 
 
 

Uit de nieuwsbrief van 

Kunst en Cultuur 

Drenthe  

Cultuur en Sociaal 

Samen 
 
 
 
Het fonds voor Cultuurparticipatie heeft een 
nieuwe subsidieregeling ontwikkeld om cultuur 
voor iedereen toegankelijk te maken. Het fonds 
stimuleert de samenwerking en ontmoeting 
tussen makers, initiatiefnemers en/of 
deelnemers uit de culturele sector en 
bijvoorbeeld de zorg- en welzijnssector uit het 
sociaal domein. Op deze manier kan de unieke 
kracht van kunst en cultuur ingezet worden voor 
het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken, zoals eenzaamheid. 
 

 
De provincie Drenthe benoemt in haar sociale 
agenda hetzelfde doel en ook daar zijn de 
komende jaren extra middelen voor beschikbaar. 
Voor de Drentse verenigingen die hier meer over 
willen weten is het raadzaam contact te zoeken 
met K&C-Drenthe of de provincie Drenthe. 
 

Amateurkunstloket 

 
Door de coronamaatregelen zijn veel 
amateurkunstverenigingen en 
amateurkunstenaars tegen problemen aan 
gelopen. 
Daarom opende K&C in 2020 het 
Amateurkunstloket: een vraagbaak voor 
amateurs over het toepassen van 
coronamaatregelen en vooral om amateurs te 
helpen alternatieve culturele ontmoeting te 
realiseren en gebruik te maken van nieuwe 
subsidieregelingen en steunpakketten. Vragen 
die creatieve oplossingen zoeken kunnen gesteld 
worden aan: hellen@kunstencultuur.nl 
 
 

Als het goed is hebben alle verenigingen van de KNMO het verzoek 
gekregen om de Verenigingsmonitor in te vullen. De inbreng van 
muziekverenigingen is zeer waardevol en daarom doen wij nog eens 
een extra beroep op u om voor 15 maart a.s. de vragenlijst in te vullen.  
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

Verenigingsmonitor 

 

https://www.earz.eu/
mailto:hellen@kunstencultuur.nl
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Er zijn veel vragen over het digitaal beheer van 
bladmuziek. (dus pdf’s naar leden sturen, het 
gebruik van tablets e.d.) Daar moet een 
additioneel kopiëren abonnement voor worden 
afgesloten. Het is bekend dat bij sommige 
verenigingen aan langdurig digitaal 
muziekbeheer wordt gedaan, zonder dat de 
daarbij behorende regeling van toepassing is. 
Vooral in deze Coronatijd werken verenigingen 
aan een digitale bibliotheek en verspreiden 
muziek per email.  

Wij willen u niet bang maken maar als we ons 
met z’n allen niet aan de regels houden kunnen 
er boetes opgelegd worden en die liegen er niet 
om. 
Met andere woorden: als u hiermee bezig bent 
laat u zich dan goed adviseren.  
In één van de volgende Klankwijzers zal een 
artikel verschijnen over dit onderwerp. 
Daarnaast verwijzen wij u alvast naar de website 
www.femu.nl 

Kopiëren van muziek - FEMU 

Orkesten Helpen 

De gemeenten hebben inmiddels een brief gekregen van het Rijk over de verdeling van het 
tweede steunpakket. In de decembercirculaire 2020 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties staat welk bedrag de gemeenten voor de lokale culturele infrastructuur 
ontvangen. Vraag er naar bij uw gemeente als u ondersteuning nodig hebt.  
 

Tweede steunpakket corona 

 De bekende orkestdirigent Erik 
Janssen biedt zijn ervaring en 
kennis aan om orkesten te 
helpen met het zoeken naar 
mogelijkheden om samen leuke, 
nuttige, verassende online 
bijeenkomsten voor onze leden 
te organiseren, met een goede 
balans tussen lol, nuttig, elkaar 
even ontmoeten maar ook 
kennis opdoen. Een leuke 

afwisseling in de digitale 
repetitie zorgt voor verbinden, 
en dit kan zeker voor lagere 
divisie verenigingen nuttig zijn. 
Juist die verenigingen hebben 
soms wat gereedschap nodig om 
de boel draaiend te houden. 
Dat kan bijvoorbeeld op een 
maandagochtend of avond zijn, 
waarbij we digitaal bij elkaar 
komen en ideeën uitwisselen. 

Erik Janssen wil zijn ervaringen 
delen en tips geven. Er is een 
zoomaccount waarbij er tot 100 
mensen online kunnen inloggen.  
Heeft u belangstelling dan kunt u 
zich aanmelden bij onze 
secretaris Cor Blankenstijn, 
secretaris@mgdonline.nl. 
Wij zorgen dan dat e.e.a. wordt 
geregeld. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. DOEN!!!! 

http://www.femu.nl/
mailto:secretaris@mgdonline.nl
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Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

  
Deze Wet is onlangs in de Eerste 
Kamer aangenomen en zal in op 
1 juli 2021 in werking treden. 
Met de WBTR wordt de regeling 
voor bestuur en toezicht bij 
(onder meer)  verenigingen en 
stichtingen geregeld. Wij gaan er 
in deze Nieuwsbrief niet 
uitvoerig op in. Maar willen u er 
slechts op wijzen dat de Wet er 
is en dat u er waarschijnlijk wat 
mee moet. Een paar belangrijke 
wijzigingen lichten we er even 
uit.  

- Ontstentenis- en 
beletregeling 

De statuten van een vereniging 
moeten voortaan een bepaling 
bevatten waarin staat wat er 

moet gebeuren in het geval van 
ontstentenis of belet van alle 
bestuurders. In de Statuten 
moet bepaald worden wie er 
beslissingen mag nemen als 
niemand van het bestuur dat 
niet meer kan. 

- Aansprakelijkheid in 
faillissement 

Bij faillissement kan de curator 
de bestuurder aansprakelijk 
stellen voor het tekort in 
faillissement als het bestuur zijn 
taak onbehoorlijk heeft vervuld 
en het aannemelijk is dat dit een 
belangrijke oorzaak is van het 
faillissement. Hiermee wordt  de 
regel voor aansprakelijkheid 
(inhoudelijk) niet gewijzigd maar 

wordt het toepassingsbereik 
uitgebreid. 
Wat wel verandert, is dat de 
bepalingen over aansprakelijkheid 
in faillissement ook gaan gelden 
voor bestuurders die niet zijn 
onderworpen aan de heffing van 
vennootschapsbelasting. Dat zijn 
amateurverenigingen in het 
algemeen. 
Dit in het kort. De KNMO 
onderzoekt op dit moment wat 
de gevolgen zijn voor de 
verenigingen en hoe zij 
verenigingen kunnen helpen om 
op een zo praktische en 
voordelige manier aan de Wet te 
voldoen.   
 

We zullen nog een tijdje met elkaar op de tanden 
moeten bijten. Maar één ding is zeker: Er komen 
betere tijden. We snakken ernaar dat we over een 
tijdje weer met elkaar muziek mogen maken. 
Daarom: Houd moed  en blijf gezond! 
 
 
Het bestuur 
 

Tenslotte 
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Hieronder vindt u het activiteitenplan. 
Natuurlijk alles onder voorbehoud van wat er wel en niet mag volgens 
RIVM-richtlijnen. 
 
We zetten de activiteiten hieronder nog eens op een rijtje. 
 
 

Concertconcours HaFaBra 13 maart 2021 Drachten 
(organisatie door OMF en MGD)  (gaat niet door) 
 

MGD zoekt Talent 17 april 2021 Roden 
  (gaat niet door) 
 

MT-wedstrijd 17 april 2021 Coevorden 
  (gaat niet door) 
 

Noordelijk SMP festival  17 of 24 april 2021  Drachten 
  (gaat niet door) 

 
MT-wedstrijd  19 juni 2021 Scheemda 
  (gaat niet door) 
 

Muziekfestival Borkum 3 juli 2021 Borkum (D)  
   

Bloazen Bliksem  11 september 2021 Drenthe 
Jeugdorkestenfestival 
 

MT-wedstrijd  25 september 2021  Staphorst 

 
Workshop klein koper  9 oktober 2021 Assen  
 

MT-wedstrijd 30 oktober Musselkanaal  
 

Concertconcours SMP-ensembles 6 november 2021  Hoogeveen  
 

Concertconcours HaFaBra 13 november 2021 Hoogeveen 
(organisatie door MGD en OMF) 
 

MGD MT-kampioenschap  20 november 2021 Musselkanaal  
 

Play-In KMK JWF  27 november 2021 (o.v.b.) Assen 
 
 

Overige activiteiten 2021 
 
 

ODSC 12 juni 2021 Assen 
 

NK Solisten 2 oktober 2021 
 
NBK  29-30 oktober 2021 Utrecht 
 

Fest der Blasmusik 13 november 2021 Steenwijk 
 

 
Secretariaat: 

Zwartwatersweg 162 
 

9402 SX Assen 
 

E-mailadres: 
secretaris@MGDonline.nl 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

www.MGDonline.nl 

MGD ACTIVITEITENPLAN 2021 


