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Op naar een mooie, 
muzikale toekomst

 

et is woensdag-
avond en ik rijd 
vanuit Katwijk 
met een goed 
gevoel terug naar 
huis. De repetitie 
ging goed: de 
laatste puntjes 

op de i en we zijn klaar voor het volgende 
concert. Als dirigent geniet ik elke keer 
weer van de inzet van de muzikanten, van 
de samenhorigheid in het orkest en de 
inzet van al die vrijwilligers die het telkens 
weer mogelijk maken dat wij muziek 
kunnen maken. 

Zoals mijn orkest in Katwijk zijn 
er duizenden in Nederland. Met 
tienduizenden muzikanten en vrijwilligers. 
Muziekverenigingen zijn niet alleen 
plekken waar muziek wordt gemaakt. 
Het zijn plekken van ontmoeting en 
verbinding. Plekken die van onschatbare 
waarde zijn voor onze samenleving. 
Plekken die we niet als vanzelfsprekend 
mogen beschouwen, maar moeten 
koesteren. 

Er zit een enorme kracht in onze sector. 
Ik zie bestuurders die initiatieven nemen 
om de kwaliteit te bevorderen, om 
nieuwe leden te binden en huidige 
leden te behouden. Binnen bonden 
worden discussies gevoerd over hoe 
verenigingen nog meer oog kunnen 
hebben voor hun maatschappelijke rol. Ik 
zie verenigingen die met vernieuwende 
concepten en originele ideeën laten zien 
dat er een mooie toekomst ligt voor de 
amateurmuziek in Nederland. 

Tegelijk moeten we ook erkennen dat 
er uitdagingen zijn. Zo is niet overal de 
bestuurskracht aanwezig om mee te 
gaan met nieuwe ontwikkelingen. Vrijwel 
overal hebben verenigingen last van lokale 
bezuinigingen op de amateurkunst en 
muziekscholen. En hoewel er vanuit de 
landelijke politiek steeds meer warme 
woorden worden gesproken over 
het verenigingsleven, blijft � nanciële 
ondersteuning vooralsnog uit. We blijven 
ons inzetten om dát te veranderen. Zodat 
we een professionele structuur kunnen 

HH
opzetten om onze sector verder te 
ontwikkelen. 

Want daar is het ons allemaal uiteindelijk 
om te doen: een mooie toekomst 
voor onze sector. Daar hebben we 
ook in 2018 hard aan gewerkt. We 
lanceerden een online Kennisbank en 
transformeerden Klankwijzer naar een 
online nieuws- en informatieplatform. 
Want waarom zou elke vereniging het 
wiel zelf opnieuw uit moeten vinden? 
We stimuleerden vernieuwing door 
voor het eerst een KNMO-award uit te 
reiken. We ondersteunden verenigingen 
bij de invoering van de nieuwe, 
ingewikkelde privacywetten. En tot 
slot moeten we natuurlijk het harde 
werk van onze regionale en sectorale 
bonden niet vergeten. Door heel het land 
organiseerden we zo tal van evenementen 
en workshops, ondersteunden we 
verenigingen en organiseerden we 
concoursen.   

Komende jaren bouwen we door aan 
een krachtige en dynamische sector. 
Samen hebben we de taak om het 
goede te behouden en nieuwe kansen te 
pakken. Veel seinen staan op groen. We 
hebben 120.000 betrokken muzikanten, 
tienduizenden vrijwilligers en duizenden 
bloeiende verenigingen. Hun energie, 
enthousiasme en inspiratie geven mij 
veel energie en vertrouwen. Als we er 
samen de schouders onder zetten ligt er 
een mooie en muzikale toekomst in het 
verschiet!  

Bart van Meijl 
Voorzitter KNMO 

Ik zie 
verenigingen 
die met 
vernieuwende 
concepten 
en originele 
ideeën laten 
zien dat er 
een mooie 
toekomst 
ligt voor de 
amateurmuziek 
in Nederland. 
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11    Organisatie  

8    Activiteiten

Ledenaantallen 
KNMO-bonden
2.225 verenigingen met 

105.028 muzikanten/
uitvoerenden. 

Inclusief bestuursleden: 
109.814

NOVAM 
Circa 100 verenigingen met 

circa 1.900 leden (2017).

FASO 
Circa 235 symfonieorkesten, 

strijkensembles en 
kamermuziekensembles 

met circa 8.800 leden (2016).

Jubileuminsignes 
Door de bonden zijn 

2994 spelden aangevraagd 
en 36 medailles.

Concoursen
CONCERTCONCOURSEN

Concertconcoursen HaFaBra: 
11 concoursen/

14 concoursdagen.
Deelnemende harmonieën: 36; 

fanfares: 53; brassbands: 17.

M&M CONTEST (SMP)
1 dag 

Deelnemende 
blaaskorpsen: 13; 

slagwerkkorpsen: 11. 

CONCERTWEDSTRIJD (SMP)
3 dagen

Deelnemende 
slagwerkensembles: 21.

SOLISTENCONCOURSEN 
Blaasmuziek: 
7 concoursen/

8 concoursdagen. 

Slagwerkmuziek: 
6 concoursen/

7 concoursdagen.

Blaas- en slagwerkmuziek: 
5 concoursen.

 

Muziekexamens
In totaal 1645 examens 

afgenomen 
(opgave van 8 bonden).

Ledenaantallen 

verenigingen met 
105.028 muzikanten/

uitvoerenden. 

2994 spelden aangevraagd 
en 36 medailles.

Deelnemende 
slagwerkensembles: 

SOLISTENCONCOURSEN

14 concoursdagen.
Deelnemende harmonieën: 

Deelnemende 
blaaskorpsen: 13; 

slagwerkkorpsen: 11. 

Ledenaantallen 
KNMO-bonden

Jubileuminsignes 

Factsheet
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Doelstelling
De KNMO stelt zich als overkoepe-
lende muziekorganisatie tot doel: het 
op landelijk niveau bevorderen van 
de (amateur) muziekbeoefening en 
aanverwante vormen van (amateur) 
kunstbeoefening en het behartigen 
van de gezamenlijke belangen van 
haar leden en de daarbij aangesloten 
verenigingen.
De KNMO wil dit doel bereiken door:
a.  het onderhouden van contacten 

met de media, bedrijfsleven, 
overheid, politiek en landelijke 
organisaties die werkzaam zijn op 
het terrein van muziekbeoefening 
in de meest ruime zin van het 
woord, het organiseren van 
informatiebijeenkomsten, het 
verzorgen van promotionele 
activiteiten;

b.  het samenstellen van wedstrijd-
reglementen voor alle soorten 
concoursen en wedstrijden;

c.  het samenstellen van repertoria 
voor de concoursen en 
wedstrijden;

d.  het organiseren van 
kampioenswedstrijden;

e.  het onderhouden van een lijst 
van juryleden;

f.  het beschikbaar stellen van 
raamleerplannen voor examens 
voor alle onderdelen van het 
werkveld van de KNMO;

g.  het beschikbaar stellen van 
eretekenen voor bijvoorbeeld 
jubilerende muzikanten;

h.  het uitgeven van een periodiek 
voor alle verenigingen 
(Klankwijzer);

i.  overige zaken ten behoeve van 
de belangenbehartiging;

j.  het jaarlijks toekennen van de 
KNMO Award

en verder samenwerking met andere 

Bestuurlijk
(muziek)organisaties in binnen- en 
buitenland.

Bestuur KNMO
De KNMO kent een Algemeen  
Bestuur en een Dagelijks Bestuur. 
Het DB bereidt de vergaderingen 
van het AB voor. De DB-leden zijn 
onafhankelijk, in de zin dat zij 
geen afgevaardigden zijn van de 
aangesloten bonden. De leden van 
het AB zijn vertegenwoordigers 
van de aangesloten regionale 
bonden en CGN. De voorzitters 
van de doelgroepen en generieke 
commissies hebben in sommige 
gevallen een dubbelfunctie in het AB.
Het DB vergaderde in 2018 elf keer. 
Het AB kwam drie keer in Utrecht 
bijeen en er werden twee Algemene 
Ledenvergaderingen gehouden. 
Op 30 juni organiseerde de OMF 
(Organisatie voor Muziekvereni-
gingen in Fryslân) de ALV in 
Leeuwarden tijdens Grutsk en op 
1 december was de najaars ALV in 
Eemnes, voorafgaand aan het KNMO-
congres.

Bestuurlijke activiteiten
Om de maatschappelijke positie 
van de amateurkunst te versterken, 
werden onder andere de 
onderstaande acties ondernomen:
• Plan van aanpak over de 

verdere ontwikkeling en 
professionalisering van de 
KNMO en een nieuw strategisch 
beleidsplan KNMO 2020-2025.

• Contacten met het Ministerie 
van OC & W over cultuureducatie 
en -participatie en met de 
Minister van Defensie over de 
samenwerking met de militaire 
muziek.

• Contacten met het Platform 

Het op   
landelijk   
niveau   
bevorderen van 
de (amateur) 
muziek-  
beoefening en 
aanverwante 
vormen van 
(amateur) 
kunst-  
beoefening.

#
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Ambassadeurs Muziekonderwijs. 
Hierin zijn partijen vertegen-
woordigd die een rol spelen 
bij muziekonderwijs op de 
basisschool; muzikanten, 
gemeenten, provincies, de 
onderwijspartijen, centra voor de 
kunsten, de publieke omroep en 
opleidingsinstituten als de Pabo’s 
en de conservatoria. Erevoorzitter 
van dit platform is Hare Majesteit 
Koningin Máxima.

• In 2018 werden convenanten 
voor duurzame verankering van 
muziekonderwijs in de regio 
gesloten in Zevenaar (Gelderland), 
Ittervoort (Limburg) en Drachten 

(Friesland).
• Bijna 1600 verenigingen werden 

middels een 15-stappenplan 
geholpen om te voldoen aan de 
privacywetgeving AVG.

• Op 1 september is de Kennisbank 
van de KNMO online gegaan.

• Er werd een start gemaakt met 
onderhandelingen met FEMU.

• Ongeveer 200 bestuurders van 
muziekbonden en -verenigingen 
bezochten het KNMO-congres.

• Voor het eerst werd de KNMO 
Award uitgereikt.

• KNMO Klankwijzer schakelde om 
van gedrukt magazine naar online 
nieuws- en informatieplatform.• 

In 2018 hadden zitting in het bestuur: 

Voorzitter   Bart van Meijl  DB
Vicevoorzitter   Toon Peerboom  DB
Secretaris    Karin den Otter  DB
Penningmeester per 01-12-2018 Ruben Cox  DB
(Tot 01-12-2018 vacature) 
Dagelijks bestuurslid  Erik Kobes  DB
AB-lid    Sikke Dijkstra  MGD
AB-lid     Johan Meesters  OMF
AB-lid     Jack Stolp   OBM
AB-lid    Chris Timmer  MBGF
AB-lid    Arnold van Workum MNHU
AB-lid     Wnd. Johan Jansen ZHBM
AB-lid     Wnd. Riet v.d. Weijde ZMB (vanaf 14-2-2017 vacature)
AB-lid     Joop v.d. Meulenreek BBM
AB-lid     Noël Lebens   LBM
AB-lid     Manon Pelzer  LBT
AB-lid     Jan Sier   Voorzitter FASO
AB-lid    Evert van Amsterdam Voorzitter NOVAM
AB-lid     Johan Jansen  Voorzitter doelgroep Blaasmuziek
AB-lid vanaf 01-12-2018   Jaap van Waveren Voorzitter doelgroep SMP (tot 01-12-2018 vacature) 
AB-lid vacature      Voorzitter doelgroep Majorette en Twirl
AB-lid    Paul Doop  Voorzitter doelgroep CGN
AB-lid     Dorrie Besouw  Voorzitter generieke commissie Educatie en Jeugd
AB-lid    Karin den Otter  Voorzitter generieke commissie PR en Communicatie

Het dagelijks bestuur met v.l.n.r. 
Ruben Cox,  Karin den Otter, Bart van 
Meijl, Toon Peerboom en Erik Kobes.
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AVG
Omdat de Autoriteit 
Persoonsgegevens de Europese 
Privacywetgeving (AVG) vanaf 
25 mei ging handhaven heeft de 
KNMO gezocht naar een manier 
om de bijna 2500 aangesloten 
verenigingen te helpen om aan de 
verplichtingen te voldoen. De beste 
oplossing werd gevonden bij de 
Stichting AVG voor Verenigingen, 
die een 15-stappenplan 
ontwikkelde, dat de verenigingen 
via de KNMO konden afnemen. 
1560 verenigingen hebben hiervan 
gebruik gemaakt. 
Verder werden de vragen van 
verschillende verenigingen 

Activiteiten
over bijvoorbeeld het maken en 
verspreiden van foto’s en over het 
bewaren van het archief en de 
antwoorden daarop gepubliceerd 
op de KNMO kennisbank, zodat 
zoveel mogelijk verenigingen hier 
hun voordeel mee kunnen doen.

Kennisbank KNMO
Op 1 september 2018 is de 
kennisbank van de KNMO online 
gegaan, een interactief platform 
waarop alle kennis en ervaring 
die door de KNMO, de regionale 
en categorale muziekbonden en 
hun verenigingen is opgedaan 
gedeeld kan worden. Via de 
KNMO nieuwsbrief werd een 

8  •

Beeld van het KNMO Congres 2018
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oproep gedaan aan bonden en 
verenigingen om inbreng voor de 
kennisbank te leveren en/of aan 
te geven aan welke informatie er 
behoefte is. 

Overleg met FEMU
De KNMO heeft in 2018 gesprekken 
gevoerd met Femu, over een 
gereduceerd tarief voor de bij de 
bonden aangesloten verenigingen 
die zich via de KNMO melden voor 
een licentie voor het additioneel 
kopiëren en digitaliseren van 
bladmuziek. 

KNMO Congres
Op zaterdag 1 december werd voor 
de derde maal het landelijke KNMO 
congres georganiseerd. Opnieuw 
waren er meer bezoekers dan het 
jaar ervoor. Zo’n 200 bestuurders 
van bonden en verenigingen, 
dirigenten en muziekdocenten 
bezochten deze dag waar een 
uitgebreid programma voor de 
verschillende doelgroepen werd 
aangeboden. 
Een greep uit de aangeboden 
(parallel)sessies:
• Presentatie door Thije Adams: 

Blaasmuziek, verleden, heden, 
toekomst

• Verenigingsmonitor (presentatie 
door LKCA)

• Muzikaal leider of artistiek 
manager?

• Het duo voorzitter/dirigent
• Kritiek op het muzikale product 

en nu?
• Presentatie Meer Muziek in de 

Klas
• Project Spelenderwijs
• Presentatie ‘muziekschool op 

een eiland’, muziekonderwijs op 
Goeree-Over� akkee

• Presentatie ‘Earz’ digitaal 
oefen- en examensysteem voor 
muziektheorie

• Workshop ‘lokale sponsoring’
• Informatiesessies nieuw 

marsreglement en nieuw 
showreglement

• Presentatie Phila Slag & Vlag
• Speciale sessie ‘jeugdkorpsen in 

gesprek’

• Rondetafel podiumorkesten
• Visual design & Props

KNMO Brochure
De KNMO heeft in 2018 de eerste 
KNMO-brochure uitgegeven: 
“Blaasmuziek, heden, verleden en 
toekomst” door Thije Adams. 
Deze kan worden opgevraagd bij 
het KNMO-bureau. 

KNMO Award 
De KNMO heeft in 2017 besloten 
tot de jaarlijkse toekenning 
van de ‘KNMO Award voor 
bijzondere initiatieven’, om 
innovatie en creativiteit in de 
amateurmuzieksector te stimuleren. 
Grensverleggende ontwikkelingen 
of innovatieve concepten komen in 
aanmerking voor de KNMO Award, 
die voor het eerst werd uitgereikt 
in 2018. De belangstelling voor de 
eerste editie was groot, in totaal 
hadden zich 24 projecten voor de 
KNMO Award 2018 aangemeld. 

HOOFDPRIJS
Christelijke Muziekvereniging 
Excelsior Schraard
Skeltemania

Muziektheatervoorstelling over 
Schelte van Aysma in het kader van 
het project ‘Under de toer’, onderdeel 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 
2018.

De voorstelling, geregisseerd 
door Eelco Venema, vertelde 

Op 1 september 
2018 is de 
kennisbank 
van de KNMO 
online gegaan, 
een interactief 
platform 
waarop alle 
kennis en 
ervaring die 
door de KNMO, 
de regionale 
en categorale 
muziekbonden 
en hun 
verenigingen 
is opgedaan 
gedeeld kan 
worden. 

#
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over de Friese held Schelte, als 
echtgenoot, vader en militair. 
Medewerking werd verleend door 
fanfare Excelsior, acteur Raymond 
Muller en zangeres Fardau van der 
Woude. De muziek is van Thom 
Zigterman, tevens dirigent van de 
fanfare. Er deden diverse vrijwilligers 
mee met allerlei rollen en taken. 
Zo ontstond er samenwerking 
tussen vele verschillende 
partners: een fanfareorkest, een 
kerkgemeenschap, dorpelingen, 
professionals. Grensoverschrijdend. 
Inhoudelijk werd een historisch 
verhaal verbonden met actuele 
thematieken in de vorm van 
beleving, waarbij muziek een 
belangrijke rol speelt. skeltemania.nl.

TWEEDE PLAATS
Melodia Wijckel
Jouw smoel voor een goed doel 

Verbinden van inwoners aan de 
hand van een smoelenboek op een 
tegeltjeswand waarmee tevens 
geld wordt ingezameld voor 
muziekles voor bewoners van het 
asielzoekerscentrum.

Melodia Wijckel heeft 24 uur 
muziek laten doorklinken tijdens 
de Muziekmarathon op 9 en 10 
maart. Het motto was: de toan 
hâld oan (de toon houdt aan). Vele 
dorpsgenoten zochten de verbinding 
door een foto te laten maken voor 
de smoelenmuorre, wat straks een 
prachtig cultureel erfgoed wordt 
op de tegeltjeswand! Dit weekend 
heeft laten zien dat muziek mensen 
kan verbinden en de toon houdt 
nog lang aan in Wijckel, want met 

de opbrengst kunnen nog meer 
mensen genieten van muziek. 
Muziek verbindt, muziek spreekt alle 
talen. Met de muziekmarathon bleef 
een mooi bedrag over om ook nog 
mooie dingen te realiseren voor de 
mienskip. 

DERDE PLAATS
Jouster Fanfare
De Jouster toer 

De Jo uster Toer ’n musikale en 
hystoaryske belibbing liet een cross-
over ontstaan met lokale/plaatselijke 
artiesten en een buitenlandse 
componist.

Een un iek project waarbij muziek 
en de historische Jouster Toer 
(de kerktoren van Joure) centraal 
stonden. Verrassende en creatieve 
processen leidden tot een 
inspirerend en amuserend resultaat, 
waarbij de Jouster Fanfare de aanzet 
gaf tot samenwerkingsprocessen. Er 
werden twee keer twee concerten 
gegeven in de kerk met de uitvoering 
van een speciaal hiervoor door 
de Engelsman Paul Lovatt Cooper 
gecomponeerd muziekwerk.  Een 
verteller vertelde het verhaal van 
de toren en kinderen zongen een 
lied gebaseerd op het verhaal. 
Voorafgaand kregen mensen een 
rondleiding en klonk het carillon.
joustertoer.nl.• 

De 
belangstelling 
voor de eerste 
editie was 
groot, in totaal 
hadden zich 
24 projecten 
voor de KNMO 
Award 2018 
aangemeld.

#
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Bureau KNMO 
Het bureau van de KNMO is 
aanspreekpunt voor bonden 
en verenigingen. Het bureau 
regelt de ledenadministratie 
van de KNMO, de � nanciële 
administratie, de organisatie 
van NK’s, de concoursregistratie, 
het onderhoud van de KNMO 
website, communicatie via social 
media, de administratie van de 
collectieve Buma-overeenkomst, 
de muziekexamens en de 
abonnementenadministratie voor 
Klankwijzer. 

De medewerkers ondersteunen 
(vaak buiten de reguliere 
werktijden) het bestuur (DB/AB), 
de doelgroepen en generieke 
commissies.

De werkzaamheden op het bureau 
werden in 2018 verricht door Petra 
van der Aart, Karin van Elk, Ineke  
van Loenen, Annette Vosse en  
Ingrid de Vries. (In totaal 3,75 fte’s.) 

Doelgroepen KNMO en 
categorale bonden
De KNMO kent vier doelgroepen, 
te weten: Blaasmuziek, SMP (Show, 
Mars, Percussie), Majorette & 
Twirl en Color Guard. Binnen de 
door statuten en reglementen 
aangegeven grenzen ontwikkelt  
elke doelgroep beleid. 
Voor aansturing van de 
uitvoering van het beleid zijn 
doelgroepcommissies ingericht. De 
FASO en NOVAM zijn bij de KNMO 
aangesloten als categorale bonden, 
met een eigen begroting en beleids- 
en werkplan.• 

Organisatie

De kantoorbezetting: v.l.n.r. Annette Vosse, Petra van der Aart, Karin van Elk en Ingrid de Vries. 
(Op de foto ontbreekt Ineke van Loenen).
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Doelgroep 
Blaasmuziek

Onder deze doelgroep vallen ook 
de subcommissies blaaskapellen, 
lichte muziek en het nationaal 
solistenkampioenschap blazers. 
De landelijke doelgroepcommissie 
bestaat uit één afgevaardigde 
blaasmuziek per bond, in 2018 waren 
dit: Johan Jansen, voorzitter (ZHBM), 
Leonie Heezemans (BBM), Bart Nijs 
(LBM), Marcel Berendsen (MBGF), 
Pieter Peters (MGD), Teun Roodenburg 
(MNHU), Wout Ligterink (OBM), Doeke 
bij de Leij (OMF), Riet van der Weijde-
Smits (ZMB).
Het kernteam blaasmuziek, belast 
met de voorbereiding van de plenaire 
bijeenkomsten van de doelgroep, 
bestond in 2018 uit Johan Jansen, 
Pieter Peters, Leonie Heezemans en 

Tsjikke Mollema en wordt vanuit het 
DB inhoudelijk ondersteund door 
Toon Peerboom. Vanuit het KNMO 
kantoor werd het kernteam/de 
doelgroep ondersteund door Ineke 
van Loenen.

De doelgroep blaasmuziek 
werkte in 2018 aan:
• Een voorstel voor een plan van 

aanpak voor KNMO scholing 
en training verenigingen/
verenigingsbestuurders dat op 
17 februari werd gepresenteerd 
aan het AB. Het kernteam kreeg 
mandaat om samen met de staf 
een pilot uit te werken en te 
concretiseren. Afgesproken werd 
om bij deze KNMO Academy 
ook externe organisaties te 
betrekken, zoals het LKCA en de 
KNVB. Dit ook in het kader van 
het rapport “Passend Besturen”, 
dat werd opgesteld door o.a. het 
LKCA, NOC*NCF en de Erasmus 
Universiteit.

• Vernieuwing van het 
concoursreglement voor 
concertconcoursen voor harmonie, 
fanfare en brassband concertdivisie, 
met ingangsdatum 1 juli 2018.

• De voorbereiding van de 
implementatie van het nieuwe 
jurybeleid en vernieuwing van de 
jurylijst voor concertconcoursen 
HaFaBra. De Werkgroep Selectie 
en Aansturing (WSA), bestaande 
uit Jan van der Eijnden (LKCA), 
Alex Schillings en Gert Buitenhuis 
(inhoudelijk deskundigen) en Johan 

Onder deze doelgroep vallen ook 
de subcommissies blaaskapellen, 
lichte muziek en het nationaal 
solistenkampioenschap blazers. 
De landelijke doelgroepcommissie 
bestaat uit één afgevaardigde 
blaasmuziek per bond, in 2018 waren 
dit: Johan Jansen, voorzitter (ZHBM), 
Leonie Heezemans (BBM), Bart Nijs 
(LBM), Marcel Berendsen (MBGF), 
Pieter Peters (MGD), Teun Roodenburg 
(MNHU), Wout Ligterink (OBM), Doeke 
bij de Leij (OMF), Riet van der Weijde-
Smits (ZMB).
Het kernteam blaasmuziek, belast 
met de voorbereiding van de plenaire 
bijeenkomsten van de doelgroep, 
bestond in 2018 uit Johan Jansen, 
Pieter Peters, Leonie Heezemans en 

Tsjikke Mollema en wordt vanuit het 
DB inhoudelijk ondersteund door 
Toon Peerboom. Vanuit het KNMO 
kantoor werd het kernteam/de 
doelgroep ondersteund door Ineke 
van Loenen.

Een voorstel voor een plan van 
aanpak voor KNMO scholing 
en training verenigingen/
verenigingsbestuurders dat op 
17 februari werd gepresenteerd 
aan het AB. Het kernteam kreeg 
mandaat om samen met de staf 
een pilot uit te werken en te 
concretiseren. Afgesproken werd 
om bij deze KNMO Academy 
ook externe organisaties te 
betrekken, zoals het LKCA en de 
KNVB. Dit ook in het kader van 
het rapport “Passend Besturen”, 
dat werd opgesteld door o.a. het dat werd opgesteld door o.a. het 
LKCA, NOC*NCF en de Erasmus 

Vernieuwing van het 
concoursreglement voor 
concertconcoursen voor harmonie, 

Blaasmuziek
Tsjikke Mollema en wordt vanuit het 
DB inhoudelijk ondersteund door 
Toon Peerboom. Vanuit het KNMO 
kantoor werd het kernteam/de 
doelgroep ondersteund door Ineke 

Martijn de Laat was een van de 
musici van het Metropole Orkest die 
meewerkte aan ‘MO Adventure.’
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Jansen en Pieter Peters (kernteam 
KNMO) hebben individuele 
gesprekken gevoerd met juryleden 
van de huidige jurylijst en nieuwe 
kandidaten. De intentie is om op 18 
mei 2019 een vernieuwde jurylijst 
voor concertconcoursen HaFaBra te 
presenteren, die in werking treedt 
vanaf 2020.

• Een project in samenwerking met 
het Metropole Orkest en het LKCA, 
genaamd ‘MO Adventure’, om de 
Lichte Muziek verder te ontwikkelen 
en te promoten.  

• Vanuit het kernteam blaasmuziek 
is er gesproken met o.a. het Prinses 
Christina Concours, over mogelijke 
samenwerking bij het NK solisten 
blaasmuziek. 

• Vanuit het kernteam en het DB 
werd een beleidsnotitie geschreven 
voor Defensie over gewenste 
samenwerking van de militaire 
muziek en de amateurmuzieksector 
om elkaar zo te versterken en 
het imago te verbeteren. Deze 
notitie is aangeboden aan minister 
Bijleveld en met de Minister 
besproken. Uitkomst van het 
gesprek is dat er wordt nagedacht 
over mogelijke samenwerking bij 
bijv. de Kinderherdenking op 4 
mei in Madurodam (medewerking 
jeugdorkest), muzikale omlijsting 
bij de Invictus games 2020, en 
75 jaar bevrijding in 2020. Verder 
ook behouden en uitbreiden 
wat er nu al gebeurt (workshops, 
masterclasses, examens 
conservatoria, stages). Er komt 
een expertgroep die hierover 
verder gaat nadenken. Verwacht 
wordt dat op 4/5 mei 2019 de 
eerste gezamenlijke activiteit 
georganiseerd kan worden.

Nederlands Kampioenschap voor 
solisten en kleine ensembles 
Op 6 oktober werd het Nederlands 
Kampioenschap voor solisten en 
kleine ensembles blaasmuziek 
georganiseerd in een nieuwe locatie, 
Akoesticum in Ede. 46 muzikanten, 
verdeeld over 38 optredens, streden 
om de kampioenstitel in hun divisie. 
De jonge muzikanten waren door 

hun bond afgevaardigd omdat zij 
het hoogste aantal punten hadden 
behaald tijdens (kampioens)-
solistenconcoursen van hun bond in 
de periode 1 juli 2017 tot 1 juli 2018.
Naast het landskampioenschap in 
de verschillende divisies werden er 
ook weer extra prijzen toegekend, 
beschikbaar gesteld door externe 
relaties van de KNMO:
• Clinic bij het Metropole Orkest, 

gewonnen door Sjors Uitjens
• Solo-optreden met het NJFO, 

gewonnen door Kasper Punt
• Masterclasses aan de Sweelinck 

Academie Amsterdam, gewonnen 
door Ward Vissenberg, Marit Knauf 
en ensemble Ronckers, Mommers, 
Vermazeren en Linssen

• Masterclass aan het Codarts 
Conservatorium Rotterdam, en een 
les homerecording, gewonnen door 
Luuk Janssen en Tom Linssen.

De winnaars in alle divisies kregen 
een jaarabonnement op het KNMO-
periodiek Klankwijzer. 

Secrets of the In� nite Voice - 
Arend Gerds
In opdracht van de KNMO en het RIC 
werd voor fanfares in de 5e divisie 
een compositie geschreven door 
componist Arend Gerds. De fanfare 
die in het concoursseizoen 2017 het 
hoogste aantal punten in de 5e divisie 
behaalde, kreeg de première van dit 
werk. Deze eer viel ten deel aan CMV 
Concordia uit Drachten, die tijdens 
het concertconcours van de OMF in 
Drachten 87,50 punten behaalde. 

Arend Gerds kreeg een    
compositieopdracht.  
Foto: Kieq Fotogra� e

In opdracht 
van de KNMO 
en het RIC 
werd voor 
fanfares in de 
5e divisie een 
compositie 
geschreven 
door componist 
Arend Gerds. 

#
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Sjors Uitjens won het Nederlands 
kampioenschap voor blazers.
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Op 17 september werd de partituur 
van de nieuwe compositie, genaamd 
“Secrets of the In� nite Voice”, in 
aanwezigheid van de componist door 
vertegenwoordigers uit het kernteam 
overhandigd aan Concordia. De 
première uitvoering vond plaats op 
zondag 4 november in Drachten. 

Subcommissie 
blaaskapellen
Leden van deze subcommissie zijn 
Pieter Peters, Ben Raterink, Leo van 
Beuningen en Simon Meurs.
In 2018 zijn er gesprekken geweest 
met diverse regionale bonden over 
de belangenbehartiging van de 
blaaskapellen. Aan de BBM en LBM 
is gevraagd om mee te werken bij de 
invulling van vacatures binnen  
de Commissie Blaaskapellen 
met name op het gebied van 
ambassadeurs voor het Zuidelijk deel 
van het land.
• De commissie heeft in 2018 een 

aangepast festivalreglement voor 
blaaskapellen opgeleverd. Dit 
reglement is vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur op 17-02-2018.

• In samenwerking met de 
commissie blaaskapellen werd op 
29 september in Hellendoorn een 
geslaagd festival georganiseerd 
door de Eschländerkapel, waaraan 

zes kapellen deelnamen. Er was 
ook een optreden van de Nationale 
Jeugdkapel en ’s avonds een 
concert door de Eschländerkapel. 

• Zaterdag 27 oktober werd het 4. 
Fest der Blasmusik georganiseerd 
in Rabo Theater De Meenthe 
in Steenwijk. De organisatie 
was in handen van de KNMO-
commissie blaaskapellen en De 
Meenthe. Op vier podia door het 
hele theater traden doorlopend 
17 blaaskapellen op, in de 
muziekstijlen Mährisch, Böhmisch, 
Egerländer en Oberkrainer. Het 
festival werd afgesloten met een 
concert van de Grenslandkapel,  
met in het voorprogramma 
Blaaskapel Vinocanka met het 
Tsjechische zangduo Batcovi. 

• De in 2017 opgerichte Jeugd 
blaaskapel Noord-Nederland 
kreeg in 2018 de naam Nationale 
Jeugdblaaskapel “Die Junge 
Bläser”. Inzet van de jeugdkapel 
moet ertoe leiden dat er meer 
jongeren interesse krijgen voor 
deze muziek. Geslaagde optredens 
vonden plaats tijdens het festival 
op 29 september in Hellendoorn, 
het 4. Fest der Blasmusik en het 
KNMO congres 2018. Ook voor 
2019 staan er al weer optredens 
gepland.•

De Nationale Jeugdblaaskapel “Die 
Junge Bläser” tijdens het Fest der 
Blasmusik in Steenwijk.

Inzet van Die 
Junge Bläser 
moet ertoe 
leiden dat er 
meer jongeren 
interesse 
krijgen voor 
deze muziek.  
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De landelijke doelgroepcommissie 
SMP bestond in 2018 uit: Jaap van 
Waveren - MNHU, Frans Voermans 
- LBT, Piet Wouterse - MBGF, Wietse 
Praamstra - MGD, Louis van Roden 
- OBM, Hendrik Buwalda - OMF en 
Gerrit Broers - ZMB. Voor de ZHBM 
was er een vacature.

Het kernteam SMP, belast met de 
voorbereiding van de voltallige 
bijeenkomsten van de doelgroep, 
bestond uit Jaap van Waveren, Frans 
Voermans, Hendrik Buwalda en 
Michel van Alphen. 

Op voordracht van de doelgroep 
werd Jaap van Waveren door de 
ALV op 1 december 2018 benoemd 
tot voorzitter van de doelgroep 
SMP. Hiermee werd voorzien in de 
vacature vanaf eind 2017.

In 2018 werd door een inhoudelijke 
commissie onder leiding van René 
Leckie nieuwe reglementering voor 
de marssector opgeleverd (ingang 
2019). Dit resulteerde in de volgende 
nieuwe reglementen:
• Nationaal Reglement 

Marswedstrijden 2019 en
• Nationaal Reglement Stilstaand 

optreden marskorpsen 2019.
• Deze reglementen werden op 20 

oktober 2018 aangenomen door 
de doelgroep SMP en daarna 
bekrachtigd door het AB. Beide 
reglementen vervangen het 
Nationaal Reglement Marching 
Music Contest 2016.

Doelgroep Show, 
Mars en Percussie 

Gehouden     
kampioenschappen   
in 2018: 
• Nederlands Kampioenschap 

2017 MMC op 20 januari 
in Sporthal Arcus in Wijchen. 
Aantal deelnemende korpsen: 14. 
Juryleden: André Willems, Peter 
Smits en René Leckie.  
 

• Nederlands Kampioenschap 
Concertwedstrijden 
slagwerkensembles 2017 op 3 
februari in De Nieuwe Kolk in 
Assen. Aantal deelnemende 
slagwerkensembles: 9.  Juryleden: 
Rob Janssen, Frank de Jong en Jan 
Geert Nagel.    
 

• Nederlands Kampioenschap 
solisten en kleine ensembles 
drumbandmuzikanten 2018 
op 16 juni in Den Durpsherd in 
Berlicum, met 114 optredens 
van 155 muzikanten (solisten/
ensembles). Om dit grote aantal, 
vooral jonge, deelnemers goed 
te kunnen beoordelen werden 
twee juryteams ingezet. Juryteam 
A: Leon Camp & Maarten Rongen 
Juryteam B: Rob Janssen & Jos 
Schroevers.     
 

• De doelgroep ondersteunde in 
2018 de Open Dutch Showcorps 
Championships (ODSC) in Assen.•

In 2018 werd 
door een 
inhoudelijke 
commissie 
nieuwe 
reglementering 
voor de 
marssector 
opgeleverd.

#
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Het Nederlands Kampioenschap Concertwedstrijden 
slagwerkensembles vond plaats in Assen. 
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Deze doelgroep heeft in 2018 
gewerkt met twee kernteams, 
het kernteam majorette en het 
kernteam NBTA. Hierdoor konden 
beide disciplines hun achterban 
bedienen. Naast majorette- en 
twirlwedstrijden werden landelijk 
voor zowel majorette als twirl o.m. 
jurybijeenkomsten en opleidingen 
georganiseerd. 

Samenstelling kernteams:
Kernteam Majorette: Ingrid Diender 
(BBM), voorzitter, Engela Snijders 
(LBT), Hennie Haasjes (MBGF), Shiela 
Luchies (MGD), Joop van Velsen 
(MNHU) en Mirande Droste (OBM).

Kernteam NBTA: Conny van Walraven, 
voorzitter, Hans van den Broek, 
Wendie Homan, Anja Bouwman, 
Karin Gerritsen, Tineke Koper en 
Femke Smit.

In het kader van de in 2016 namens 
de kernteams majorette en NBTA 
ondertekende intentieverklaring 
met de NTSB om te komen tot meer 
afstemming en samenwerking, 
werd er in 2018 meerdere malen 
samengewerkt door het kernteam 
majorette en de NTSB.

Gehouden 
kampioenschappen in 2018:
• NK baton twirling NBTA op 13 en 

14 januari in Topsportcentrum 
Almere. 

• 348, respectievelijk 115 
deelnemers streden hier om  

Doelgroep 
Majorette & Twirl 

de titel Nederlands Kampioen op 
hun onderdeel in de verschillende 
leeftijdsklassen. Tijdens dit 
kampioenschap vond ook de 
selectie plaats voor de equipe 
voor het WK twirl 2018, in 
Lillehammer in Noorwegen.

• 6e V/N Champions Trophy 
kampioenschap der lage landen 
op 24 februari in Sporthal De 
Slagen in Waalwijk. Organisatie 
KNMO. Aan dit internationale 
kampioenschap der lage landen 
werd deelgenomen door de beste 
majorette/twirlers van Vlamo 
België en de KNMO.

• NK Show Twirl NBTA, op 10 maart 
in Almere, met 100 deelnemers. 
Tijdens dit kampioenschap vond 
ook de selectie plaats voor de 
equipe voor het EK majorette 
2018, in Porec in Kroatië. 

  
• Open Fries kampioenschap op 3 

november.    
 

• Voorronde kampioenschap NBTA 
op 25 en 26 november in SKWA 
Hoofddorp, met 213 en 130 
deelnemers. 

   
• Runner-up Kampioenschap 

NBTA (inclusief een aantal 
voorrondes) op 15 en 16 
december in Topsportcentrum 
Almere, met respectievelijk 
481 en 251 deelnemers. 
Daarnaast organiseerde NBTA 
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Majorette & Twirl 
de titel Nederlands Kampioen op 
hun onderdeel in de verschillende 
leeftijdsklassen. Tijdens dit 
kampioenschap vond ook de 
selectie plaats voor de equipe 
voor het WK twirl 2018, in 
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In het kader 
van de in 2016 
ondertekende 
intentieverkla-
ring werd er in 
2018 meerdere 
malen samen-
gewerkt door 
het kernteam 
majorette en 
de NTSB.

#
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in het verslagjaar 70 reguliere 
twirlwedstrijden op diverse 
locaties in het land, naast de 
door de bonden georganiseerde 
majorettewedstrijden. Er werden 
digitale aanpassingen gedaan in 
het wedstrijdsysteem van NBTA.

De NBTA organiseerde op 30 juni 
een goed bezocht congres in 
ontmoetingscentrum “De Hilt” in 
Eemnes. Het thema was ‘delen en 
verbinden’. Op het programma 
stonden o.m. een presentatie over 
“Passend Besturen” en de workshops 
“hoe voorkom je blessures” en “wat 
leeft er bij de verenigingen”. Vanuit 
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deze congresdag is een enthou-
siaste werkgroep ontstaan om 
onderzoek te doen naar verbetering 
van de wedstrijden.
 
Op 27, 28 en 29 december werden 
in Zwolle, Lelystad en Breda 
workshopdagen gehouden met 
volop dans en twirl, onder de 
noemer “NBTA on Tour”.
 
NBTA heeft een eigen website: nbta.
nl en een eigen Facebook pagina: 
NBTA Nederland  
De KNMO doelgroep majorette heeft 
een eigen Facebook pagina: KNMO - 
NTSB Majorette, twirl + dans.•

De groep Synergy vertegenwoordigde 
Nederland op het WK in Lillehammer 
in de categorie large teams.
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Het kernteam CGN bestaat uit Paul 
Doop (voorzitter en technical director 
IPC/Winds), Harmina Lindeboom 
(secretaris), Elma Molenaar 
(penningmeester), Vera Brusse 
(organisatie algemeen), Niels Merkx 
(pr en marketing), Edwin Beens 
(technical director Color Guard). 
Het kernteam is op zoek naar 
personen die aan de slag kunnen als 
1e penningmeester, coördinator CG 
en ICT-er.

CGN heeft in 2018 zes reguliere 
contests georganiseerd. De 
contests werden gehouden in 
Drachten, Aalsmeer, Wijchen, 

Doelgroep Color 
Guard Nederland

Almere, Leeuwarden en Eindhoven 
(Championships). Deelnemers waren 
afkomstig uit Nederland, Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Duitsland, 
Zweden. Alle wedstrijden werden 
goed bezocht door publiek. Voor de 
CGN Championships 2018 waren alle 
plaatsen op de tribune uitverkocht.  
CGN toonde een mooie groei in het 
aantal contestbewegingen. Vooral 
het aantal percussiegroepen en 
windsgroepen groeide. In totaal 
deden 84 groepen mee aan het 
seizoen.

In 2018 heeft het CGN-juryteam 
gebruik kunnen maken van 

Indoor Percussion tijdens de CGN 
Championships in Eindhoven.

In totaal deden 
84 groepen 
mee aan het 
seizoen.

#
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buitenlandse juryleden om de 
opengevallen plekken op te vullen. 
De juryvoorzitters in 2018 waren  
Paul Doop en Edwin Beens.

Enkele highlights 
voor CGN in 2018:
• Een instrumentele rol in de 

oprichting van de Scandinavian 
Indoor Performing Arts Association 
(SIPAA) in Zweden

• Intensieve kennisdeling met 
zusterorganisaties in het Verenigd 
Koninkrijk, Italië en Zweden

• Strategische samenwerking 
aangegaan met the Asian 
Marching Band Confederation 
(federatie van tien landen op het 
gebied van Marching Bands en 
Indoor Performing Arts (aanwezig 
op de CGN Championships in 
Eindhoven)

• Een goede relatie met wereldbond 
WGI (Winter Guard International/
Dayton Ohio USA).

Het CGN-congres werd op 15 oktober 
gehouden in Eemnes. Ook dit jaar 
werden de de� nitieve inschrijvingen 

voor de wedstrijden gekoppeld aan 
het congres. De congresdag werd 
goed bezocht. 

Nieuwe reglementen werden 
besproken en er werd een zeer 
succesvol middagprogramma met 
verschillende inhoudelijke sessies 
gehouden.

Phila Vlag & Slag
CGN zet in op maatschappelijke 
verbinding. De keuze is gemaakt 
voor integratie van mensen met 
een verstandelijke beperking 
in de reguliere muziek-/Color 
Guardvereniging.
In 2018 is een pilotproject gestart, 
met projectleiding vanuit CGN 
met funding vanuit de Stichting 
Philadelphia Zorg (Amersfoort), met 
1 Color Guard groep (Phila Vlag) en 1 
slagwerkgroep (Phila Slag).
Zij verzorgden een gastoptreden op 
de CGN Championships.

CGN heeft een eigen website: 
colorguard.org.• Aan de CGN-competitie deden 84 

groepen mee.

CGN zet in 
op maat-     
schappelijke 
verbinding.

#
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Deze commissie houdt zich bezig 
met doelgroep overstijgend beleid 
op het terrein van opleidingen 
en examinering en jeugdbeleid. 
De intentie is dat er vanuit alle 
doelgroepen van de KNMO inbreng 
is in de generieke commissie 
Educatie & Jeugd. Ook FASO 
is vertegenwoordigd in deze 
commissie.

Voorzitter van de commissie is 
Dorrie Besouw (LBM). Overige 
commissieleden zijn Erika Bijlsma 
(OBM, benoemd per 17-02-2018), 
Nelleke Geusebroek (Faso), Tsjikke 
Mollema (doelgroep blaasmuziek), 
Karin den Otter (DB, pr), Josje v.d. 
Spek (LBT) en Jaap van Waveren 
(doelgroep SMP). De commissie 
wordt vanuit het KNMO-bureau 
ondersteund door Ingrid de Vries. 

In 2018 is men vier keer 
bijeengekomen en is o.m. gewerkt 
aan de verdere uitwerking van de 
acties van het in 2016 opgeleverde 
Jeugdbeleidsplan KNMO 2017-2021, 
“Zonder jeugd geen toekomst!”.
Dit plan geeft handvatten aan 
de KNMO, regionale bonden en 
verenigingen om jeugdbeleid te 
ontwikkelen in de ruimste zin van 
het woord. Het jeugdbeleid moet 
verenigingen en bonden hulp 

Generieke 
commissie 
Educatie & Jeugd 

bieden om te zorgen dat jeugdleden 
geworven en behouden worden 
voor de verenigingen en de muziek.

De commissie heeft tijdens het 
KNMO congres 2018 meerdere 
presentaties verzorgd, zoals 
Meer Muziek in de Klas-KNMO, 
Spelenderwijsorkesten en de 
workshop Earz. In 2018 is het 
idee ontstaan om in 2019 een 
Inspiratiedag Jeugd te organiseren. 
De organisatie hiervan is opgepakt 
door de commissie E&J.

De commissie kwam tweemaal 
bijeen met Meer Muziek in de 
Klas, om te spreken over ‘hoe er 
in Nederland voor te zorgen dat 
meer kinderen muziek gaan maken’ 
en ‘hoe de samenwerking tussen 
scholen en muziekverenigingen te 
vergroten/verbeteren’.

Het online kenniscentrum jeugd.
knmo.nl is in 2018 uitgebreid en 
aangevuld met best practices 
van verenigingen, verschillende 
lesmethodes en informatie van 
wetenschappelijke onderzoeken 
over “Muziek maakt slim” etc. Het 
kenniscentrum is bedoeld om 
succesverhalen op het gebied 
van jeugd en educatie te delen. 
Iedere bij een KNMO bond 
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met doelgroep overstijgend beleid 
op het terrein van opleidingen 
en examinering en jeugdbeleid. 
De intentie is dat er vanuit alle 
doelgroepen van de KNMO inbreng 
is in de generieke commissie 
Educatie & Jeugd. Ook FASO 
is vertegenwoordigd in deze 
commissie.

Voorzitter van de commissie is 
Dorrie Besouw (LBM). Overige 
commissieleden zijn Erika Bijlsma 
(OBM, benoemd per 17-02-2018), 
Nelleke Geusebroek (Faso), Tsjikke 
Mollema (doelgroep blaasmuziek), 
Karin den Otter (DB, pr), Josje v.d. 
Spek (LBT) en Jaap van Waveren 
(doelgroep SMP). De commissie 
wordt vanuit het KNMO-bureau 
ondersteund door Ingrid de Vries. 
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aangesloten vereniging kan op 
knmo.nl/jeugd een eigen pro� el 
aanmaken en informatie plaatsen. 
Het kenniscentrum zal doorlopend 
worden aangevuld.

Commissie van 
examensecretarissen
Naast de generieke commissie 
is er de commissie van 
examensecretarissen, bestaande 
uit de examensecretarissen van de 
regionale bonden. Deze commissie 
komt met enige regelmaat bijeen 
voor overleg over de (praktische) 
gang van zaken rond examens. 
Doel: Het optimaliseren van de 
organisatie van examens en het op 
elkaar afstemmen van procedures 
en werkwijze t.b.v. door de leden 
van de KNMO (de bonden) te 
organiseren examens. Op 29 
augustus en 7 september vond 
voor o.a. de examensecretarissen 
een presentatie plaats van Earz, het 
digitaal muziektheorie oefen- en 
examensysteem. Er werd door een 
ieder enthousiast geoefend met de 
app. 

Landelijk examenbureau – ROA
Het examenbureau is ondergebracht 
bij het kantoor van de KNMO en is 
een uitvloeisel van de samenwerking 
tussen Cultuurconnectie en de 
KNMO, waaruit de ROA (Regiegroep 
Opleidingen Amateurmuziek) is 
ontstaan. De ROA wordt geadviseerd 
door het LKCA en is in 2018 driemaal 
bijeen geweest. Binnen de ROA 
zijn de voorbereidingen voor een 

verdere ontwikkeling naar ‘ROA 2.0’ 
in het tweede hal� aar van 2018 weer 
opgepakt, evenals de organisatie 
van gecommiteerdendagen 
in 2019. Totdat er nieuwe 
afspraken zijn gemaakt is de 
samenwerkingsovereenkomst 
opleidingen amateurmuziek van 
5 maart 2015 van kracht.

Digitalisering 
theorie-examens
In ROA-verband werd in het vorig 
verslagjaar de opdracht voor 
aanpassing van de theorie-examens 
aan het huidige raamleerplan en de 
ontwikkeling van een onlinesysteem 
voor theorie-examens verder 
voorbereid. Met drie partijen 
werd gesproken over de van hen 
ontvangen plannen van aanpak 
en o� ertes. Na de gesprekken 
met verschillende aanbieders en 
zorgvuldige weging is door een 
deskundige commissie, waarin 
vertegenwoordigd KNMO, 
Cultuurconnectie, FASO en LKCA 
de keuze gemaakt voor Earz. Het 
voortgangsproces raakte in een 
impasse doordat enkele bonden 
de voorkeur gaven aan een van 
de andere aanbieders. Tegen 
de verwachting in kon hierdoor 
in 2018 nog niet een nieuw 
(innovatief ) digitaal muziektheorie-
examensysteem en muziektheorie-
oefenmateriaal voor alle 
muziekexamens worden gebruikt. 
Eind 2018 zijn er al wel succesvolle 
pilots gedraaid met de digitale 
examens van Earz.• 

‘Zonder jeugd geen toekomst’ is de 
slogan van de commissie Educatie & 
Jeugd.
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Deze commissie fungeert onder 
verantwoordelijkheid van DB-lid 
Karin den Otter. Karin Kraaijenbrink 
werd in 2018 benoemd tot vast 
lid van de commissie. Vanuit het 
KNMO-bureau wordt de commissie 
ondersteund door Petra van der 
Aart.

De commissie adviseert het bestuur 
van de KNMO over pr en (interne) 
communicatie, met als doel onder 
meer het verbeteren van het 
imago van de KNMO/de sector 
amateurmuziek en betere branding 
van de KNMO. 

De commissie zorgt er samen 
met regionale en categorale 
muziekbonden en doelgroepen 
voor dat de sector beter op de 
kaart wordt gezet. Dat doen zij 
onder andere door verschillende 
communicatiekanalen en -middelen 
te faciliteren en door kennis over PR 
en communicatie te delen.  

Alle bonden en doelgroepen kunnen 
sinds dit jaar de Facebookpagina 
KNMO gebruiken om hun nieuws  
te delen. De doelgroepen en bonden 
kunnen de commissie inschakelen 
voor advies bijvoorbeeld over 
promotie van de door hen te 
organiseren activiteiten. 

Generieke 
commissie PR en 
Communicatie 

In 2018 werd de KNMO kennisbank 
opgezet, een website waar 
kennis over de sector wordt 
gedeeld. Bestuurders van 
muziekverenigingen kunnen 

De commissie 
zorgt er samen 
met regionale 
en categorale 
muziekbonden 
en doelgroepen 
voor dat de 
sector beter op 
de kaart wordt 
gezet. 
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informatie vinden die relevant 
is voor de ontwikkeling van hun 
vereniging. 

De KNMO-huisstijl werd verder  
ontwikkeld en uitingen zijn 
beschikbaar gesteld aan bonden 
en organisaties die een � nanciële 
bijdrage van de KNMO ontvangen. 

Er is een begin gemaakt met het 
opzetten van een video on demand 
platform en inventarisatie van 
mogelijkheden om concoursen, 
concerten en evenementen live uit 
te zenden via het platform.

Opdrachten
In opdracht van de commissie 
heeft Simone Van Gool een (HBO) 
afstudeeropdracht afgerond over 
interne communicatie, met een 
strategische oplossing voor het 
verhogen van de naamsbekendheid 
van de KNMO (‘het familiegevoel’). 

1

Frank Vergoossen

Van: KNMO Klankwijzer <redactie@klankwijzer.nl>
Verzonden: donderdag 6 december 2018 19:52
Aan: Frank.vergoossen@home.nl
Onderwerp: KNMO Klankwijzer week 49
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ALGEMEEN
Deel de trailer van KNMO Klankwijzer!

In 2018 werd 
de KNMO  
kennisbank 
opgezet, een 
website waar 
kennis over de 
sector wordt 
gedeeld.   
Bestuurders 
van muziek-
verenigingen 
kunnen   
informatie  
vinden die  
relevant is 
voor de   
ontwikkeling 
van hun   
vereniging. 

#

Verder was er een presentatie van 
een groepsopdracht van studenten 
van Fontys Eindhoven, namelijk 
een imago-onderzoek, waarbij de 
vergelijking werd getrokken naar 
wat de KNMO kan leren van de 
sportsector. Teun Kersten begon 
aan een stageopdracht met als 
onderwerp ledenwerving.

Aan de bonden is gevraagd om een 
communicatiekalender in te vullen 
met geplande activiteiten, reële en 
gewenste aantallen deelnemers 
en publiek. Zo kan het e� ect van 
communicatie gemeten worden.

In samenwerking met Frank 
Vergoossen werd in 2018 
gewerkt aan de transformatie van 
KNMO Klankwijzer, van gedrukt 
magazine naar digitaal nieuws- en 
informatieplatform. Hiervoor werd 
onder andere een promotie� lm 
gemaakt.
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Klankwijzer was het full-colour 
magazine van de KNMO, dat de 
sectoren blaasmuziek, slagwerk, 
show, majorette, twirl en Color 
Guard bij een brede achterban 
onder de aandacht bracht. Aan 
het magazine was een website 
gekoppeld, klankwijzer.nl. Hierop 
werd actuele (verenigings)informatie 
gepubliceerd. Klankwijzer biedt de 
leden van de KNMO-bonden de 
mogelijkheid om hun activiteiten 
gratis breed te promoten. 

Klankwijzer werd tot eind 2018 
uitgegeven door BCM Uitgevers in 
Eindhoven. Per 1 januari 2019 is de 
samenwerking met BCM opgezegd. 

Eind november 2018 werd gestart 
met KNMO Klankwijzer, het online 
nieuws- en informatieplatform van 
de amateurmuziek in Nederland. De 
nieuwe uitgever is Frank Vergoossen 
Media Producties. Met de KW 
Nieuwsapp, KW Nieuwskrant, KW 
Nieuwswebsite, KW Nieuwsbrief 
zijn alle verenigingen, hun leden en 
overige geïnteresseerden voortaan 
24/7 verzekerd van het laatste nieuws 
en alle achtergrondinformatie uit 
de amateurmuziekwereld. Naast 
eigen redactionele artikelen kunnen 
ook alle bij de KNMO-bonden 
aangesloten verenigingen gratis 

Nieuws- en     
informatieplatform 
Klankwijzer

nieuwsberichten en aankondigingen 
plaatsen in een van de rubrieken. 
Klankwijzer Magazine verschijnt 
voortaan viermaal per jaar.

1. KW App 
Gratis voor iedereen. Even snel 
de actuele headlines checken 
op je mobiel of je tablet. Met 
alertberichten bij breaking news 
vanuit de KNMO, de aangesloten 
bonden en andere nieuwsbronnen. 
Gemakkelijk te delen via social  
media. En zonder vermoeiende 
berichten over niet relevante 
onderwerpen. KNMO 
Klankwijzer bericht alleen over 
muziekgerelateerde thema’s. Je kunt 
de app downloaden via Google Play. 
We wachten op goedkeuring van 
Apple.

2. KW Website
Al het actuele nieuws kun je 
ook via je pc op de vernieuwde 
website klankwijzer.nl bekijken. 
Een overzichtelijk scherm met 
alle rubrieken op een rij. Niet 
alleen nieuws� itsen, maar 
ook de concertagenda, de 
vacaturebank, activiteiten op 
het gebied van educatie, nieuw 
verschenen bladmuziek/cd’s en 
productinformatie. Eveneens gratis 
toegankelijk voor iedereen. 
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3. KW Nieuwskrant
Reportages en uitslagen van 
evenementen van de afgelopen 
week. Voorbeschouwingen en 
aankondigingen van activiteiten 
die komen. Met een uitgebreide, 
actuele en op provincie ingedeelde 
activiteitenkalender over een periode 
van drie weken. Maar ook informatie 
vanuit de KNMO, de aangesloten
bonden en de doelgroepen, 
oproepen voor deelname 
aan workshops, cursussen, 
projecten, festivals etc. De 
digitale KW Nieuwskrant 
verschijnt - afhankelijk van 
het nieuwsaanbod - wekelijks 
en is voor iedereen gratis te 
downloaden via KW App, 
KW Website en een link in 
KW Nieuwsbrief.

4. KW Nieuwsbrief
De belangrijkste 
nieuwtjes in je mailbox 
met de redactionele KW 
Nieuwsbrief. Verschijnt 
wekelijks zodra de 
nieuwe uitgave van 
KW Nieuwskrant 
klaar staat om te 
downloaden. Meld 
je aan voor deze 
gratis service via 
klankwijzer.nl.

5. KW Magazine
KW Magazine is 
het visitekaartje 
van de amateur-
muziek-sector in 
Nederland. Aan 
de hand van 
achtergrond-
verhalen, 
exclusieve 
reportages, 
interviews 
met verras-
sende 
personen 
en informa-
tieve artikelen laten we 
zien wie we zijn, wat we doen en 
waar we voor staan. KW Magazine 
presenteert in gedrukte vorm de 

amateurmuziek als een prachtige 
hobby waar we met z’n allen enorm 
trots op zijn. Verschijnt vier keer 
per jaar en is bestemd voor de 
aangesloten verenigingen, maar ook 
voor externe partners. Veel meer dan 
voorheen versturen we het ook naar 
externe partijen. Samen brengen we 
onze sector beter in beeld.•

het nieuwsaanbod - wekelijks 

NIEUWS 

Met het 
nieuws- en 
informatie-
platform KNMO 
Klankwijzer 
zijn alle  
verenigingen 
en hun leden 
voortaan 24/7 
verzekerd van 
het laatste 
nieuws en  
informatie uit 
de amateur-  
muziekwereld.
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Samenwerking met 
brancheorganisaties
De KNMO heeft in 2018 
samengewerkt met landelijke 
organisaties als het Landelijk 
Kennisinstituut Cultuureducatie 
en Amateurkunst (LKCA), de 
Bond van Orkestdirigenten 
en Instructeurs (BvOI), het 
Repertoire Informatie Centrum 
(RIC), Musidesk en de stichting 
WMC, onder meer in het Overleg 
Expertisenetwerk Amateurmuziek. 
Met Cultuurconnectie wordt 
samengewerkt in de Regiegroep 
Opleidingen Amateurmuziek (ROA).

Daarnaast waren er contacten 
met diverse regionale 
ondersteuningscentra zoals 
Koornetwerk Nederland en onder 
andere het Prinses Christina 
Concours, het Metropole Orkest, 
het Orlandofestival, het Zomer 
Orkest Nederland (ZON) en KONSO 
(Koepelorgaan Nederlandse 
Studentenorkesten).

De KNMO is sinds 2016 samen 
met veertien andere organisaties 
partner in het Platform Promotie 
Cultuurparticipatie, dat zich 
ten doel stelt de zichtbaarheid 
van en waardering voor actieve 
cultuurparticipatie in de 
samenleving te vergroten. In juni 
2018 werd de derde editie van de 
landelijke campagne “iktoon” (de 
amateurkunstmaand) georganiseerd. 
Iktoon richt zich met name op de 
(muziek)beoefenaars zelf.

Daarnaast heeft het Platform zich 
bezig gehouden met de campagne 
“Cultuur deel je”, om cultuur onder 
de aandacht te brengen van de 

Samenwerking
gemeenteraadsverkiezingen 
2018. De campagne omvatte 
o.a. een training voor lobby, een 
toolbox, mailing aan de gri�  ers en 
een infogra� c. De intentie is om 
door te gaan met de campagne 
en met netwerkopbouw, ook 
met het oog op de Provinciale 
Staten verkiezingen in 2019 en de 
Gemeenteraadsverkiezingen 2022. 
Het is een Public A� airs campagne.
De bijeenkomsten van het Platform 
werden in 2018 bijgewoond door 
DB-lid Karin den Otter.

De KNMO is sinds de oprichting 
in 2017 lid van de Klassieke 
Muziek Coalitie. Dit is een breed 
samenwerkingsverband van 
onder meer het Genootschap 
Nederlandse Componisten (Nieuw 
Geneco), het Netwerk Muziek 
Nederlandse Conservatoria, 
Koepel Nationale Jeugdorkesten 
Nederland (i.o.), Koornetwerk 
Nederland en de KNMO, die als 
partner de amateurmuziek in 
Nederland vertegenwoordigt. 
Bart van Meijl is namens de KNMO 
vertegenwoordiger.

In 2018 is er opnieuw (� nanciële) 
ondersteuning verleend aan de 
organisatie van de Nederlandse 
Brassband Kampioenschappen 
(NBK), de Open Nederlandse Fanfare 
Kampioenschappen (ONFK), de 
Open Nederlandse Harmonie 
Kampioenschappen (ONHK), 
en de Open Dutch Showcorps 
Championships (ODSC). 

Internationale samenwerking
De KNMO is lid van NBTA Europe 
(twirl en majorette).
In plaats van het lidmaatschap van 

gemeenteraadsverkiezingen 
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CISM dat per 2017 is beëindigd, wil 
de KNMO de oprichting van een 
nieuwe Europese netwerkorganisatie 
initiëren, om in internationaal 
verband slagvaardiger en e�  ciënter, 
ook in � nancieel opzicht, te 
kunnen samenwerken. De KNMO 
onderhoudt verder goede contacten 
met de zusterorganisatie in België, 
VLAMO.

Samen met muziekorganisaties 
uit België, Denemarken, 
Noorwegen, Zweden en Engeland 
is de KNMO oprichter van de 
organisatie ECWO (European 
Championship for Windorchestras). 
Doelstelling van ECWO is het 
promoten van harmonieorkesten 
door het tweejaarlijks, bij 
toerbeurt, organiseren van het 
Europees Kampioenschap voor 
harmonieorkesten. Voor Nederland 

is Toon Peerboom namens de KNMO 
afgevaardigd in het bestuur. 
Zaterdag 26 mei organiseerde de 
VLAMO de 2e editie van ECWO, in 
het BOZAR (voorheen Paleis van de 
Schone Kunsten) in Brussel. Negen 
landen vaardigden een orkest af.
De Nederlandse afvaardiging 
Harmonie St. Michaël van Thorn  won 
in Brussel met chef-dirigent Ivan 
Meylemans de Europese titel voor 
harmonieorkesten. Het orkest werd 
door de jury beloond met
maar liefst 97,92 punten. Het 
gezelschap kreeg ook de prijs 
voor de beste vertolking van het 
verplichte werk. 
Door het bestuur van de KNMO 
werd besloten dat deelname aan 
ECWO de status krijgt van o�  ciële 
concoursdeelname conform de 
concoursreglementen van de 
KNMO.•

Harmonie Sint Michaël van Thorn  
won de tweede editie van ECWO. 
Foto: Joep Schellekens

Doelstelling 
van ECWO is 
het promoten 
van harmonie-
orkesten.
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Als overkoepelende organisatie 
voor amateurmuziek, wil de 
KNMO van waarde zijn voor de 
muziekverenigingen, die via de 
regionale bonden zijn aangesloten. 
In een veranderende wereld, 
betekent het dat doelen moeten 
worden bepaald en opnieuw worden 
gede� nieerd. Van groot belang is 
het vaststellen van de legitimiteit 
van de KNMO. Fleur Groenenberg, 
die Muziekwetenschappen 
studeerde, gaat dit in het kader 
van haar Bachelor Bestuurs- 
en Organisatiewetenschap 
onderzoeken. De centrale vraag 
daarbij is: Welke vormen van 
legitimiteit staan bij de KNMO onder 
druk en hoe gaat de organisatie daar 
mee om?

Het uiteindelijke doel is grotere 
maatschappelijke meerwaarde te 
creëren en meer verbinding met het 
veld te realiseren. Onderzocht wordt 
wat de wensen en verwachtingen 
uit het veld zijn en hoe de KNMO het 
veld duidelijker kan laten zien wat zij 
haar leden te bieden heeft.

De uitkomsten van dit onderzoek 
zullen worden meegenomen in een 
nieuw strategisch beleidsplan KNMO 
2020-2025, dat in 2019 zal worden 
ontwikkeld. Parallel daaraan wordt 
een plan van aanpak ontwikkeld 
voor verdere ontwikkeling en 
professionalisering van de KNMO. De 
nota “KNMO: besturing, structuur en 
� nanciering” wordt ontwikkeld en 
uitgewerkt.

De KNMO werkt aan het opzetten 
van een KNMO Academy. 
Verenigingsbestuurders kunnen 
zich hier op competentieniveau 

Toekomstplannen
laten scholen, waarna zij beter in 
staat zijn sturing te geven aan een 
toekomstbestendige vereniging.

Er wordt met defensie gesproken 
over verdergaande samenwerking 
met als doel de militaire muziek 
en de amateurmuzieksector 
te versterken en het imago te 
verbeteren.•

Welke 
vormen van 
legitimiteit 
staan bij de 
KNMO onder 
druk en hoe 
gaat de 
organisatie 
daar mee om? 
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KNMO bonden

Brabantse Bond van 
Muziekverenigingen (BBM)

Limburgse Bond van 
  Muziekgezelschappen (LBM)

Overijsselse Bond van 
  Muziekverenigingen (OBM)

Federatie Amateur Symfonie- 
en  Strijkorkesten (FASO)

Limburgse Bond van 
Tamboerkorpsen (LBT)

Zeeuwse Muziek Bond (ZMB)

Organisatie van 
Muziekverenigingen 

   in Fryslân (OMF)

Muziekorganisatie 
   Noord-Holland en 

Utrecht  (MNHU) 

Zuid-Hollandse 
Bond van 

 Muziekverenigingen (ZHBM)

Muziekbond  
Gelderland-Flevoland (MBGF)

Muziekbond Groningen en 
Drenthe (MGD)

Nederlandse 
Organisatie voor 
   Accordeon en 

Mondharmonica (NOVAM)

BBM
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