
 
 
 

Aanleiding  

 
 
 
 
 
 

19 december 2020 

Jaargang 6, nummer 2 Nieuwsbrief MGD

In deze Nieuwsbrief 

Aanleiding  1 

Commissieleden gezocht 1 

Ideeën?  1 

Blaaskapellen  2 

Play- in KMK-JWF  2 

KNMO Blaasmuziek  2 

Blaasmuziek concoursen 3 

SMP nieuws  3 

Corona steunpakket  3 

 

Muziekexamens Earz 4 

UBO Register   4 

Landelijk Nieuws  4 

Activiteitenplan 2021  5 

 

 

Omdat het onzekere tijden zijn en zeker na de toespraak van premier Rutte op 14 
december, zullen de activiteiten van veel muziekverenigingen op een wel heel laag 
pitje staan. Het leek het ons goed om u via nieuwsbrieven op de hoogte te houden 
van ontwikkelingen en op deze manier toch een beetje contact met elkaar te 
hebben. Ons bestuur kwam op 8 december j.l. bijeen in een team-meeting en 
besprak de te ontwikkelen activiteiten in 2021 alsmede de perikelen die verband 
houden met corona.  

COMMISSIELEDEN GEZOCHT 
 Het bondsbestuur is dringend op 
zoek naar mensen die tijd en 
energie in de muziekbond willen 
steken. 
  

Blaasmuziek 
We zijn op zoek naar mensen die mee 
willen denken over waardevolle 
activiteiten binnen onze regio in de 
commissie Blaasmuziek en het 
organiseren daarvan. Deze commissie
bestaat momenteel uit slechts 2 
personen en dat is echt te weinig om 
goed te kunnen functioneren. 
Wilt u ons helpen door ook uw leden 
hierop attent te maken. Mogelijke 
kandidaten kunnen contact opnemen 
met Wiebo Nanninga, voorzitter van 
de commissie blaasmuziek via 
mailadres: 
wiebonanninga@gmail.com 
 
Ook dirigenten zijn welkom als 
commissielid.  

PR  
Daarnaast hebben we behoefte aan 
iemand die onze PR wil verzorgen en 
ons wil helpen met IT- 
aangelegenheden. Wie wil ons hierbij 
helpen? Hij of zij hoeft geen 
bestuurslid te worden.  
Voor vragen over deze functie kunt u 
contact opnemen met Sikke Dijkstra, 
voorzitter van de MGD via mailadres: 
voorzitter@mgdonline.nl of 
telefonisch op nr. 06 55142138. 
 

TALENT 
Tot slot zoeken we mensen die mee 
willen denken en helpen met het 
voorbereiden van ons talent 
kampioenschap "MGD zoekt talent" 
en onze jeugddag "Bloazen Bliksem".
Aanmeldingen en vragen hieromtrent 
kunnen gemaild worden naar: 
talent@mgdonline.nl. 

Ideeën ?? Denk met ons mee!! 
In de tweede helft van januari 2021 organiseren we een digitale brainstormsessie 
om ideeën voor alternatieve activiteiten voor muziekverenigingen te inventariseren 
en mogelijk te (laten) organiseren. 
Wilt u aan een dergelijk sessie meedoen. Dan graag even melden bij onze 
secretaris: secretaris@mgdonline.nl . U krijgt dan een uitnodiging. 
 
Het bestuur van de MGD wenst u, uw leden en allen die u dierbaar zijn goede 
kerstdagen, een voorspoedig, gezond en muzikaal 2021 toe. 
 
Houd moed en blijf gezond.  
Het bestuur. 
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PLAY In KMK-JWF  

Binnen de KNMO is de W.S.A.-commissie (Werving, Selectie en Aansturing) actief. De W.S.A.-
commissie is samengesteld uit een drietal inhoudelijk deskundigen uit de HaFaBra-wereld, aangevuld 
met 2 bestuurders vanuit de KNMO. De W.S.A -commissie houdt zich bezig met de werving, selectie en 
aansturing van juryleden voor concertconcoursen, solisten en ensembles.  
 
In 2019/2020 heeft de commissie gesproken met alle juryleden. Een aantal zijn, veelal op eigen 
verzoek, niet meer geplaatst op de nieuwe lijst waarop vooral jongere juryleden zijn toegevoegd.  
 

Vacatures voor juryleden solisten en ensembles 
De jurylijst is voor deze discipline sterk verouderd. Er is een flink aantal juryleden dat niet meer op deze 
lijst wil staan, veelal vanwege gevorderde leeftijd. Daardoor is er dringend behoefte aan aanvulling van 
met name jonge musici omdat de deelnemers aan deze concoursen vaak ook jonge mensen zijn. Met 
de overgebleven juryleden gaat de W.S.A.-commissie binnenkort gesprekken voeren. Kandidaten die 
deze functie ambiëren kunnen solliciteren. Aspirant juryleden moeten zowel instrumentale solisten 
alsook solisten concertslagwerk kunnen beoordelen Bij het KNMO-kantoor is een document met 
voorwaarden en een sollicitatieformulier te verkrijgen. 
 
De sollicitatie kunt u richten aan de KNMO t.a.v. mevr. I. van Loenen via info@knmo.nl 
Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Pieter Peters, lid van de W.S.A.-commissie via 
pieterpeters46@gmail.com of  06 38676514. 
 

Beleidsplan KNMO-Blaasmuziek  
Het Kernteam Blaasmuziek van de KNMO is bezig met een nieuw beleidsplan voor de komende 5 jaar. 
Inmiddels zijn de eerste voorbereidende sessies gehouden met externe deskundigen. 

KNMO Blaasmuziek  

We zijn nog druk in 
overleg met de KMK JWF 
voor een Play in, 
november 2021. 
Helaas kunnen we u nog 
geen definitieve datum 
geven. Volgens onze 
contacten bij de kapel 
worden door de KMK JWF 

nog geen afspraken 
vastgelegd omdat naar 
verwachting het komend 
halfjaar moeizaam zal 
verlopen. Uiteraard 
houden we u op de hoogte 
wanneer dit definitief wordt 
en wij een datum 
doorkrijgen.  

 

BLAASKAPELLEN  uitstel activiteiten 
De KNMO Commissie Blaaskapellen Regio Noord/Oost heeft ook in 2021 een 
aantal activiteiten in het werkplan staan.  
Op 16 januari 2021 Vergadering Blaaskapellen Regio Noord/Oost te Steenwijk 
en op 13 februari 2021 de Workshop Blaaskapelmuzikanten te Beilen. 
  
Gezien de laatste ontwikkelingen van de corona pandemie heeft de commissie 
besloten deze 2 activiteiten tijdelijk uit te stellen. Uitstel is geen afstel. Zodra de 
gelegenheid er is om bovenstaande activiteiten te organiseren zal de commissie 
dit weer oppakken. 
Voorlopig worden de ontwikkelingen even afgewacht. 
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Concert concoursen 
Helaas hebben de 
MGD/OMF commissies 
blaasmuziek moeten 
besluiten om het 
voorjaarsconcours van 13 
maart a.s. af te gelasten. 
Voorlopig gaan we ervan uit 
dat het concertconcours op 
13 november 2021 in 
Hoogeveen doorgang kan 

BLAASMUZIEK  Concoursen
vinden. U kunt zich daarvoor 
nu inschrijven via het 
inschrijfformulier op onze site. 
www.mgdonline.nl 
Verenigingen die 
ingeschreven stonden, tot de 
sluitingsdatum of datum 
afgelasting, hebben voor de 
voorjaarsconcoursen van de 
Bonden aan hun 5-jaarlijkse 
concoursverplichting voldaan.

 

 

SMP  Show, mars en percussie

Nu alle muziekactiviteiten 
vrijwel zijn stilgelegd komt het 
kernteam SMP met een 
initiatief om in het voorjaar van 
2021 enkele festivals te 
organiseren onder de naam: 
Lentefestival. 
Tijdens deze lentefestivals, die 
op een aantal locaties in het 
land gehouden zullen worden, 
kan iedere deelnemer zich 
presenteren tijden een mars-, 
show-, of stilstaand optreden 
aan een team van 
deskundigen. Het programma 
is vrij. Er worden geen 
reglementen gehanteerd. 

De datum voor de verenigingen in 
de provincies Groningen, Fryslân 
en Drenthe is 17 april. De locatie is 
nog niet bekend. 
Mocht u meer willen weten dan 
even contact zoeken met Wietse 
Praamstra mail: 
smp@mgdonline.nl 
De ODSC, het evenement voor 
Showkorpsen staat gepland op 12 
juni.  
Hoe dit wordt vormgegeven zal 
uiteraard afhangen van de dan 
geldende regelgeving. 
Ook wordt er nagedacht om een 
SMP festival te organiseren in 
Meppel, waarbij we als eerste een 

optie nemen op 25 september. We 
zijn zeer benieuwd naar reacties op 
deze aankondiging. 
Voor de slagwerk ensembles staat 
gepland een concours op 6 
november 2021 in de Tamboer te 
Hoogeveen. 
Als de omstandigheden het 
toelaten, zullen deze evenementen 
doorgaan! 
 

Mochten, ook door de omstandigheden, de 
najaarsconcoursen 2021 worden afgelast dan 
gelden dezelfde regels. 
 

Tweede steunpakket Culturele Sector
Wij zijn in het bezit van 
een kamerbrief d.d. 28 
augustus 2020 over een 
tweede steunpakket voor 
de culturele en creatieve 
sector. 
In deze brief kondigt 
minister Ingrid van 
Engelshoven (OCW) een 
aanvullend steunpakket 

aan voor de eerste helft 
van 2021. Wij hebben 
begrepen dat deze gelden 
via de gemeenten 
verdeeld gaan worden. De 
brief is als bijlage 
toegevoegd.  
Voor uw bestuur geldt dat 
u alert moet reageren als 
u denkt voor extra steun in 

aanmerking te komen. Wij 
adviseren om in dat geval 
contact te zoeken met uw 
gemeente. Vaak is het zo 
dat “potten” snel leeg 
raken en het zou zonde 
zijn als er te laat 
gereageerd wordt en u 
mogelijk gelden misloopt. 
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 Muziekexamens 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De examencommissie is 
voornemens om begin 2021 
weer examens te organiseren 
als de coronacrisis dat toelaat. 
En we proberen zo weer op de 
lijn van de reguliere 
examendagen in Groningen 
en Drenthe te komen. 

Theorie-examens 
worden afgenomen met 

het interactieve 
programma Earz

Earz is sinds vandaag uitgebreid 
met een nieuwe module: 
effecten! Qua werking is het 
vergelijkbaar met b.v. 
Instrumenten, maar nu hoor je 
effecten / speelmanieren als 
crescendo, legato, tremolo etc. 
Klik hier voor een volledig 
overzicht van de inhoud. 
 

LANDELIJK NIEUWS
Jos van der Sijde en Luuk 
Mevis aan de slag als 
verenigingsondersteuners 
Sinds december zijn wij (Jos en Luuk) 
bij de KNMO aan de slag als 
‘verenigingsondersteuners’ met als 
ambitie om verenigingen weer 
perspectief te kunnen bieden in deze 
moeilijke tijden. Een van de zaken 
waar wij ons mee bezig willen houden 
is het uitwisselen van kennis en 
goede voorbeelden tussen de bonden 
en verenigingen. Hiervoor hebben wij 
de ambitie om de KNMO kennisbank 
verder uitbreiden. Gedacht kan 
worden aan handleidingen om online 
te repeteren of je concert te streamen, 
maar bijvoorbeeld ook voorbeelden 
van creatieve concerten of sociale 

activiteiten zouden hierop kunnen 
komen. Het doel hierachter is om 
orkesten voorbeelden en sturing te 
geven en om te gaan met deze lastige 
tijden.  
 
Daarom ook een oproep: heb je nu 
goede ideeën of zelfs al oplossingen 
uitgevonden voor bepaalde uitdagingen 
in Coronatijd of een probleem waar je 
zelf niet uitkomt, mail dan naar 
lmevis@knmo.nl of jvdsijde@knmo.nl! 
Gedacht kan worden aan een online 
concert wat je gegeven hebt, een leuke 
online sociale activiteit of een andere 
vorm van repetitie-besteding.  
 
Belangrijk om te vermelden is wel dat 
we niet de capaciteit hebben om elke 
vereniging individueel te helpen. We 
willen daarom inventariseren wat de 
grootste ‘bottlenecks’ zijn en daar hulp 
bij bieden, bijvoorbeeld in de vorm van 
online workshops of draaiboeken.  
 
 

Sinds 27 september 2020 
zijn ondernemingen 
/verenigingen/stichtingen 
verplicht om hun 
eigenaren of personen 
die zeggenschap hebben 
in te schrijven in het UBO-
register. Doel is het 
tegengaan van financieel-
economische criminaliteit, 
zoals witwassen van geld. 
Voor meer informatie 

UBO register
verwijzen wij u graag naar 
onderstaande link: 
https://www.rijksoverheid.
nl/onderwerpen/financiele
-sector/ubo-register 
 
Bestaande organisaties 
hebben tot 27 maart 2022 
de tijd om de UBO’s door 
te geven aan de KvK via 
deze link: 

https://www.kvk/inschrijv
en-en-wijzigen/ubo-
opgave/.  
 
De boetes voor het niet 
inschrijven zijn hoog. Het 
is misschien goed dat u 
even gaat informeren bij 
de KvK in uw werkgebied 
hoe het zit met uw 
vereniging/ stichting. 
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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 
 
MT-wedstrijd 17 april 2021 Coevorden 
 
Noordelijk SMP festival  17 of 24 april 2021  Drachten 
 
MT-wedstrijd  19 juni 2021 Scheemda 
 
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 
 
KNMO - Jeugd Inspiratiedag  3 april 2021 Ede 
 
ONSK (SMP)  17 april Elspeet 
 
GBE-DOBC  10-13 juni 2021 Groningen 
 
ODSC 12 juni 2021 Assen 
 
NBK  29-30 oktober 2021 Utrecht 
 
Fest der Blasmusik 30 oktober 2021 Steenwijk

 
 
 
 
 

Secretariaat: 
Zwartwatersweg 162 

 
9402 SX Assen 

 
E-mailadres: 

secretaris@MGDonline.nl 

Bezoek onze website! 
Ga naar: 

www.MGDonline.nl 

 

MGD ACTIVITEITENPLAN 2021


