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Utrecht, mei 2017 
 
Jaarverslag 2016 van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) 
 
Inleiding 
De KNMO is op 1 januari 2014 ontstaan door fusie van de landelijke muziekorganisaties Koninklijke 
Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen (KNFM) en Verenigde Nederlandse Muziekbonden 
(VNM). Dit is het derde jaarverslag van de KNMO dat wordt uitgebracht. 
 
Doelstelling 
De KNMO stelt zich als overkoepelende 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 wedstrijdreglementen 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. en overige zaken ten behoeve van de belangenbehartiging 
en verder samenwerking met andere (muziek)organisaties in binnen- en buitenland. 
 
Aangesloten bonden 
Bij de KNMO zijn de volgende regionale bonden aangesloten: 

 Muziekbond Groningen en Drenthe: MGD 

 Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân: OMF 

 Overijsselse Bond van Muziekverenigingen: OBM 

 Muziekbond Gelderland-Flevoland: MBGF 

 Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht: MNHU 

 Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen: ZHBM 

 Zeeuwse Muziek Bond: ZMB 

 Brabantse Bond van Muziekverenigingen: BBM 

 Limburgse Bond van Muziekgezelschappen: LBM 

 Limburgse Bond van Tamboerkorpsen: LBT 

 Daarnaast is de FASO: www.FASO.eu  aangesloten als categorale bond 
  

http://www.knmo.nl/bonden/muziekbond-groningen-en-drenthe-2/muziekbond-groningen-en-drenthe/contactgegevens-muziekbond-groningen-drenthe-mgd/
http://www.knmo.nl/bonden/organisatie-van-muziekverenigingen-fryslan-2/contactgegevens-organisatie-van-muziekverenigingen-fryslan-omf/
http://www.knmo.nl/bonden/overijsselse-bond-van-muziekverenigingen/contactgegevens-overijsselse-bond-van-muziekverenigingen-obm/
http://www.knmo.nl/bonden/muziekbond-gelderlandflevoland/contactgegevens-mbgf/
http://www.knmo.nl/bonden/muziekorganisatie-noord-hollandutrecht/contactgegevens-mnhu/
http://www.knmo.nl/bonden/zuid-hollandse-bond-van-muziekverenigingen/contactgegevens-zhbm/
http://www.knmo.nl/bonden/zeeuwse-muziek-bond/
http://www.knmo.nl/bonden/brabantse-bond-van-muziekverenigingen/
http://www.knmo.nl/bonden/limburgse-bond-van-muziekgezelschappen/
http://www.knmo.nl/bonden/limburgse-bond-van-tamboerkorpsen/
http://www.faso.eu/
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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 commissie hebben een 
dubbelfunctie in het AB. 
 
In 2016 hadden zitting in het bestuur: 
Voorzitter Bart van Meijl DB 
Vicevoorzitter Toon Peerboom DB 
Secretaris Anita Winter DB 
Penningmeester Henk de Bruin DB 
Dagelijks bestuurslid Erik Kobes DB 
AB-lid Sikke Dijkstra MGD 
AB-lid Wop Schat OMF 
AB-lid Johan Oegema OBM 
AB-lid Chris Timmer MBGF 
AB-lid Arnold van Workum MNHU 
AB-lid 
AB-lid Vanaf 19-11-2016 

Michiel Dijkman ZHBM 
Voorzitter generieke commissie pr en communicatie 

AB-lid Carlo de Vries ZMB 

AB-lid tot 19-11-2016 
AB-lid vanaf 19-11-2016 

Cees Beerens 
 

BBM 
Voorzitter doelgroep SMP 

AB-lid vanaf 19-11-2016 Joop v.d. Meulenreek BBM 
AB-lid tot 04-06-2016 
AB-lid vanaf 04-06-2016 

Theo Hanssen (a.i.) 
Noël Lebens 

LBM 
LBM 

AB-lid Manon Pelzer LBT 
AB-lid Paul Doop Voorzitter doelgroep CGN 
AB-lid vanaf 19-11-2016 Jan Sier Voorzitter FASO 
AB-lid vanaf 19-11-2016 Dorrie Besouw Voorzitter generieke commissie Educatie en Jeugd 

AB-lid vanaf 19-11-2016 Johan Jansen Voorzitter doelgroep blaasmuziek 
 
Het DB vergaderde op 16 januari, 20 februari, 23 april, 9 juli, 27 augustus, 21 oktober en  
17 december. Het AB vergaderde op 12 maart, 28 mei en 29 oktober 2016.  
De vergaderingen vonden plaats in Oosterbeek, Breukelen en Utrecht.  
 
In 2016 werden drie Algemene Ledenvergaderingen gehouden, op 12 maart, 28 mei en 19 november. 
De ALV in maart werd gecombineerd met een gezamenlijke activiteit met de Bond van 
Orkestdirigenten (BvOI), de ALV van 19 november werd gehouden tijdens het KNMO congres.  
 
Op basis van de in oktober 2015 vastgestelde Notitie Herstructurering KNMO werd in 2016 een 
statutenwijziging voorbereid, waardoor er een sterker bestuursmandaat is gekomen voor DB/AB en 
een duidelijker controlerende taak voor de ALV. Tevens kunnen de doelgroep- en generieke 
commissies evenwichtiger worden samengesteld en slagvaardiger opereren. De voorzitters van 
iedere doelgroep/ generieke commissie krijgen een adviserende stem in het Algemeen Bestuur.  
De definitieve tekst van de statutenwijziging werd vastgesteld in de ALV van 19 november.  
Op 21 mei werd de samenwerkingsovereenkomst (vooralsnog voor een periode van drie jaar) tussen 
KNMO en de Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten (FASO) ondertekend.  
De statutenwijziging van de KNMO maakte het mogelijk dat de FASO aansluit als categorale bond. 
Hiermee is weer een stap gezet op weg naar krachtenbundeling van alle organisaties op het terrein 
van amateurmuziek in Nederland. 
De verwachting is dat ook de Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mondharmonica (NOVAM) 
in de toekomst aan zal sluiten.  
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Bestuurlijke activiteiten en evenementen 
 
Een van de strategische doelstellingen in het beleidsplan 2015-2020 is het versterken van de 
maatschappelijke positie van de amateurkunst. In 2016 werden weer tal van gelegenheden benut om 
het belang van de amateur blaasmuziek c.a. zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen en op 
de politieke agenda te krijgen. 
Duidelijk is dat de inspanningen van de afgelopen jaren vruchten beginnen af te werpen. 
Amateurmuziek en muziekonderwijs zijn inmiddels op de agenda gekomen van meerdere politieke 
partijen en ook van provinciale bestuurders. Eind 2016 hebben leden van de CDA-fractie in een 
schriftelijke reactie op een brief van de minister en staatssecretaris van OCenW betreffende de 
‘nieuwe visie cultuurbeleid’ bijzondere aandacht gevraagd voor de muziekverenigingen omdat deze 
zorgen voor sociale cohesie en actieve deelname van vrijwilligers in de samenleving en bovendien 
een onmisbare bijdrage aan het muziekonderwijs leveren. Verder is gevraagd de KNMO als koepel te 
betrekken bij de vormgeving en uitvoering van het beleid op het gebied van muziekonderwijs.  
 
KNMO voorzitter Bart van Meijl heeft zitting in het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs. Hierin 
zijn belangrijke partijen vertegenwoordigd 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. 
Een taak van deze ambassadeurs is uitdragen hoe belangrijk muziekonderwijs op de basisschool is en 
hun kennis en netwerk inzetten om dit te realiseren.  
 
De KNMO had de eer om op 21 mei het eerste Europese Harmonie Kampioenschap (ECWO2016) te 
mogen organiseren. (Zie bij ‘internationale samenwerking’.) ECWO was het eerste grote en 
internationale project dat in KNMO-verband werd aangepakt en kan worden gezien als een testcase 
voor het organisatievermogen van onze organisatie, met als resultaat: “smaakt naar meer”. 
 
In 2016 is de nieuwe website van BlaasmuziekTV gelanceerd, een initiatief van de KNMO samen met 
de LBM en de Limburgse regionale omroep L1. In samenwerking met verschillende partners probeert 
de KNMO zoveel mogelijk evenementen,  concoursen en andere voor de sector interessante items 
live via internet uit te laten zenden (“streamen”). 
 
Op zaterdag 19 november werd voor de eerste keer het landelijke KNMO congres georganiseerd, met 
een mooi programma en een goede opkomst. Locatie was hotel De Witte Bergen te Eemnes.  
Omdat er in 2016 pas in een later stadium is besloten het van oudsher voor de doelgroep SMP 
bestemde congres voortaan te organiseren als een KNMO congres voor alle doelgroepen, had de 
editie 2016 nog wel een overwegend SMP-karakter. De intentie is om met ingang van 2017 op het 
congres interessante informatie aan te bieden voor alle doelgroepen van de KNMO en het congres de 
komende jaren steeds verder te ontwikkelen, met als uitgangspunt dat het interessant moet zijn voor 
een zo breed mogelijk publiek.  
Het KNMO congres moet verbinden en zal dé plek zijn waar naast de diverse sessies en workshops, 
bestuurders en leden van verenigingen, bestuurders en andere vrijwilligers van de KNMO, artistiek 
kader, instructeurs en dirigenten elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan.  
 
Bureau KNMO  
Het kantoor van de KNMO is gevestigd aan de Ganzenmarkt 6 in Utrecht en is het aanspreekpunt 
voor de bonden en de verenigingen. Het bureau is onder meer verantwoordelijk voor de 
ledenadministratie van de KNMO, de financiële administratie, de organisatie van NK’s, de 
concoursregistratie, het onderhoud van de KNMO website, communicatie via social media, de 
administratie betreffende de collectieve Buma-overeenkomst en de abonnementenadministratie 
voor Klankwijzer. Het bureau verzorgt de ondersteuning van het bestuur (DB/AB) en van de 
doelgroepen en generieke commissies. 
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De werkzaamheden op het bureau werden in 2016 verricht door Petra van der Aart, Karin van Elk, 
Ineke van Loenen, Annette Vosse en Ingrid de Vries. Annie van de Goor (tot eind 2015 werkzaam in 
Roggel) heeft vanwege de verhuizing van het KNMO-kantoor naar Utrecht in goed overleg per  
1 februari 2016 haar werkzaamheden voor de KNMO beëindigd.  
 
Doelgroepen KNMO en categorale bond 
De KNMO kent vier doelgroepen, te weten: Blaasmuziek; Show, Mars, Percussie; Majorette & Twirl 
en Color Guard. Binnen de door statuten en reglementen aangegeven grenzen ontwikkelt elke 
doelgroep het eigen beleid en stuurt dit aan. Hiervoor zijn zogenaamde doelgroepcommissies 
ingericht. Het ontwikkelde beleid wordt vastgesteld door het AB.  
Een doelgroepcommissie bestaat uit personen die zijn benoemd door het AB en voorgedragen door 
de leden van de KNMO. De voorgedragen personen dienen naar het oordeel van het AB deskundig te 
zijn en over kwaliteit te beschikken binnen de sector waarop de doelgroep zich richt. 
Sinds 2016 is de FASO bij de KNMO aangesloten als categorale bond, met een eigen begroting en 
beleids- en werkplan.  
 
Doelgroep blaasmuziek 
Onder deze doelgroep vallen ook de subcommissies blaaskapellen, lichte muziek, nationaal 
solistenkampioenschap. 
Het kernteam blaasmuziek, belast met de voorbereiding van de plenaire bijeenkomsten van de 
doelgroep, is sinds begin 2016 aangevuld met DB-lid Toon Peerboom.  
In de loop van 2016 werd het voorzitterschap van de doelgroep door Michiel Dijkman overgedragen 
aan Johan Jansen, waardoor het kernteam bestond uit laatstgenoemde en Pieter Peters. 
De doelgroepcommissie bestaat verder uit één afgevaardigde van iedere bond. De vergaderingen 
hebben in 2016 plaatsgevonden in wisselende samenstelling, op 23 januari, 25 juni en 17 september.  
Het kernteam vergaderde acht keer. De bijeenkomsten vonden plaats in Utrecht. 
 
Per 1 januari 2016 is een vernieuwd reglement voor KNMO-concertconcoursen van kracht. 
Aanpassing van het reglement was nodig vanwege het besluit om het Klein Repertorium vanaf 2016 
te laten vervallen. 
 
De doelgroep blaasmuziek werkte in 2016 aan: 

 Een beleidsplan voor de doelgroep blaasmuziek, met medewerking van een adviseur van de 
SESAM Academie 

 Aanpassing van reglementen voor concertconcoursen per 1-1-2017 

 Definitieve reglementen voor de concoursvormen ‘festivaldeelname tijdens concoursen’ en 
‘Jury aan Huis’, naar aanleiding van de evaluatie van de eerder gestarte pilotprojecten 

 Nieuw jurybeleid, gebaseerd op het landelijke beleidsplan van de KNMO. Nadat het nieuwe 
document jurybeleid definitief is aangenomen, zal ook aanpassing/vernieuwing van de 
landelijke jurylijst plaatsvinden 

 Een project in samenwerking met het Metropole Orkest, om de Lichte Muziek verder te 
ontwikkelen en te promoten 

 De voorbereiding van nieuwe reglementen voor de solistenconcoursen en het NK voor 
solisten en ensembles blaasmuziek. 

Verder werd in opdracht van de doelgroep door het RIC gewerkt aan vernieuwing van de 
repertoirelijsten voor de solistenconcoursen blaasmuziek.  
Met een door het RIC beschikbaar gestelde bijdrage werden compositieopdrachten verstrekt voor 
een tweetal werken voor de 5e divisie fanfare en 4e divisie harmonie. 
 
Op 1 oktober werd in een nieuwe locatie in Utrecht, Theater Zuilen, het Nederlands Kampioenschap 
voor solisten en kleine ensembles blaasmuziek georganiseerd, waar 46 muzikanten, verdeeld over 41 
optredens, streden om de kampioenstitel in hun divisie. De veelal 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 2015 tot 1 juli 2016. 
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Door externe relaties van de KNMO werden diverse extra prijzen beschikbaar gesteld voor dit NK: 

 Solo optreden met de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso 

 Masterclasses bij het Nederlands Blazers Ensemble  

 Solo optreden met het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest 

 Masterclasses aan de Sweelinck Academie Amsterdam  

 Masterclass aan het Codarts Conservatorium Rotterdam, incl. ‘meeloopdag’ en een les 
homerecording 

 De Utrecht Prijs (publieksprijs) in het kader van Utrecht Blaast. 
Ook dit jaar was er een nevenprogramma waarin een aantal muzikanten een optreden verzorgde op 
een locatie elders in Utrecht. De deelnemende muzikanten hebben met hun optreden de amateur 
blaasmuziek uitstekend gepromoot. 
De organisatie van het fringeprogramma 2016 werd mede mogelijk gemaakt door de medewerking 
van ZIMIHC. 

 
Subcommissie blaaskapellen 
Voorzitter van deze subcommissie is Pieter Peters. 
De subcommissie blaaskapellen organiseerde op 7 november samen met Theater De Meenthe in 
Steenwijk met succes het 2.Fest der Blasmusik. Zeventien kapellen verzorgden wisselend op vier 
podia een non-stop programma met Mährische, Böhmische, Egerländer, Oberkrainer en 
Unterhaltungsmusik.  
De dag werd afgesloten met een optreden in de theaterzaal van het beste Egerländer orkest van 
Nederland: Herman Engelbertinck und Seine Egerländer Musikanten. 
 
Doelgroep Show, Mars en Percussie (SMP) 
Voorzitter van de doelgroep SMP is Cees Beerens. Deze vormde in 2016 samen met Frans Voermans 
en Jaap van Waveren het kernteam, belast met de voorbereiding van de plenaire bijeenkomsten van 
de doelgroep.  
Per 1 januari 2016 kwam het verplichte repertoire voor de SMP-concoursen en –wedstrijden te 
vervallen en werd een andere wijze van jureren van toepassing. Daarom heeft de doelgroep o.a. 
gewerkt aan de vernieuwing van de jurylijst voor SMP-wedstrijden. In het kader hiervan werden 
jurytrainingen georganiseerd. 
In dit verband werden ook nieuwe reglementen voor de concertwedstrijden binnen de sector mars 
en percussie van kracht: 

 Reglement voor blaaskorpsen (NR CB) 

 Reglement concertwedstrijden slagwerkensembles (NR CS). 
Verder werd een aangepast reglement Marching & Music Contest opgeleverd. 
 
Gehouden kampioenschappen in 2016: 

 Nederlands Kampioenschap 2015 MMC op 23 januari in Sporthal De Slagen Waalwijk 
Aantal deelnemende korpsen: 15. 

 Nederlands Kampioenschap 2015 slagwerkensembles op 30 januari in theater De Nieuwe 
Kolk te Assen. Aantal deelnemende slagwerkensembles: 18. 

 Nederlands Kampioenschap solisten en kleine ensembles drumbandmuzikanten 2016 op  
25 juni in Cultureel Centrum Don Bosco te Berlicum, met 130 optredens van 
solisten/ensembles. 

 Het Nationaal Jeugd Festival (NJF) te Vlissingen op 4 juni 2016 is aangemerkt als het NK voor 
jeugdkorpsen 2016. 

De doelgroep ondersteunde in 2016 De Open Dutch Showcorps Championships (ODSC) in Assen, en 
De Open Nederlandse Slagwerk Kampioenschappen (ONSK) in Nunspeet. 
 
Doelgroep Majorette & Twirl 
Deze doelgroep heeft in 2016 gewerkt met twee kernteams, het kernteam majorette en het 
kernteam NBTA. Hierdoor konden beide disciplines hun achterban blijven bedienen. Naast 
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majorette- en twirlwedstrijden werden landelijk voor zowel majorette als twirl o.m. 
jurybijeenkomsten en opleidingen georganiseerd.  
Op 15 juni hebben de voorzitter van de KNMO, namens de kernteams majorette en NBTA, en de 
voorzitter van de NTSB een intentieverklaring ondertekend om de mogelijkheden te verkennen om 
op onderdelen te komen tot meer afstemming en samenwerking. 
Aanleiding voor deze stap is onder andere de internationale ontwikkeling met betrekking tot 
samenwerking van de wereldbonden WBTF een WFNBTA. Op nationaal niveau zijn de KNMO en NTSB 
actief in de majorette- en twirlsector. In het belang van de leden en de ontwikkeling van de 
majorette- en twirlsport in het algemeen zal onderzocht worden op welke onderdelen meer 
samenwerking en afstemming tot stand kan worden gebracht. Alle partijen waren positief om voor 
de ontwikkeling binnen de sector een bijdrage te leveren aan dit proces met behoud van hun eigen 
identiteit. 
Er heeft gedurende het jaar uitgebreid overleg plaatsgevonden over het al dan niet zelfstandig verder 
gaan van NBTA en samenwerking met het kernteam majorette en de NTSB. Eind 2016 is de intentie 
dat NBTA deel blijft uitmaken van de KNMO, zodat de investeringen van de vm. KNFM en de KNMO, 
en de kennis en kunde in deze sector niet verloren gaan voor de bij de KNMO-bonden aangesloten 
twirlverenigingen.  
 
Gehouden kampioenschappen in 2016: 

 NK baton twirling NBTA op 9 en 10 januari in Topsportcentrum Almere. 
198, respectievelijk 216 deelnemers streden hier om de titel Nederlands Kampioen op hun 
onderdeel in de verschillende leeftijdsklassen. Dit was tevens de selectiewedstrijd voor het 
EK baton twirling  
in maart 2016 in Italië.  

 V/N Champions Trophy kampioenschap der lage landen op 20 februari in Sporthal De Slagen 
te Waalwijk.  
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 19 maart in Sportcomplex Willem-Alexander in Hoofddorp, met 71 
deelnemers. Dit was tevens selectiewedstrijd voor het EK majorette 2016 op 8 en 9 oktober 
in Crawley (GB). 

 NK majorette junioren/senioren op 10 december in Pagecentrum te Stadskanaal, met 265 
deelnemers (118 optredens) 

 NK majorette jeugd op 17 december in Sporthal De Slagen te Waalwijk, met 350 deelnemers 
(129 optredens) 

 Runner-up Kampioenschap NBTA op 10 en 11 december in Topsportcentrum Almere, met 
respectievelijk 73 en 189 optredens. 

Daarnaast organiseerde NBTA in het verslagjaar 77 reguliere twirlwedstrijden, naast de door de 
bonden georganiseerde majorettewedstrijden. 
Voor majorette is per 1-1-2016 een nieuw wedstrijdreglement van kracht.  
 
NBTA heeft een eigen website: http://www.nbta.nl/  
De KNMO doelgroep majorette heeft een eigen Facebook pagina: KNMO Majorette, twirl + dans. 
http://www.facebook.com/KNMOMajoretteTwirlDans/  
 
Doelgroep Color Guard Nederland 
Voorzitter van de doelgroep is Paul Doop. 
De activiteiten voor de Color Guard verenigingen worden georganiseerd door de taakgroep CGN. 
CGN organiseerde in 2016 onder andere diverse contests en clinics voor Color Guards. 
De CGN Championships 2016 werden gehouden op 19 maart in het Topsportcentrum te Almere.  
De optredens waren ook live te volgen via Webcast.  
  

http://www.nbta.nl/
http://www.facebook.com/KNMOMajoretteTwirlDans/
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Voor verenigingen die zoeken naar een andere en opwindende invulling van de winterperiode 
organiseerde CGN:  

 een tweetal introducties over Color Guard, een wintertak van de KNMO.  
Op 9 en 30 januari was er de mogelijkheid om uitgebreid en live kennis te maken met Color 
Guard in Aalsmeer/ Waalwijk; 

 een introductie over Indoor Percussion (IPC) en Winds, ook een wintertak van de KNMO. Op 
13 februari was er de mogelijkheid om uitgebreid en live kennis te maken met IPC en Winds, 
in Wijchen.  

CGN heeft een eigen website: http://www.colorguard.org/  
 
Generieke commissie Educatie & Jeugd 
Voorzitter van de commissie was Sikke Dijkstra (tot eind 2016, daarna opgevolgd door Dorrie 
Besouw). De commissie houdt zich bezig met doelgroep-overstijgend beleid op het terrein van 
opleidingen en examinering en jeugdbeleid. 
Het is de bedoeling dat er vanuit alle doelgroepen van de KNMO inbreng is in de generieke 
commissie Educatie & Jeugd. Ook FASO is vertegenwoordigd in deze commissie. 

In 2016 werd het Jeugdbeleidsplan KNMO 2017-2021, “Zonder jeugd geen toekomst!”, opgeleverd.  
Dit plan beoogt handvaten te geven 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 bieden om te zorgen dat jeugdleden geworven en behouden worden voor de 
verenigingen en de muziek. 

In opdracht van de commissie heeft de SESAM Academie een inventarisatie gemaakt van de praktijk 
van muziekverenigingen op het terrein van werving van jeugdleden, instrumentaal muziekonderwijs 
en jeugdbeleid. In maart werd het verslag hiervan opgeleverd. 

Ook heeft de SESAM Academie geadviseerd bij het ontwikkelen en implementeren van een 
“toolbox”/databank waarin good practices op het terrein van jeugdbeleid worden beschreven. 
Op 29 november ging dit KNMO Kenniscentrum Jeugd online. Het kenniscentrum is bedoeld om 
succesverhalen op het gebied van jeugd en educatie te delen.  
Iedere bij een KNMO bond aangesloten vereniging kan op www.jeugd.knmo.nl  een eigen profiel 
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 tweemaal per jaar 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 te organiseren examens. 
In 2016 vond een inventarisatie plaats van gewenste aanpassingen op het landelijk 
examenreglement. De opmerkingen van de examensecretarissen zijn ingebracht bij de ROA t.b.v. de 
evaluatie van het reglement. 

Landelijk examenbureau 
Het examenbureau is ondergebracht bij het kantoor van de KNMO. Het examenbureau is een 
uitvloeisel van de samenwerking tussen Cultuurconnectie en de KNMO, waaruit de ROA (Regiegroep 
Opleiding Amateurmuziek) is ontstaan.  
 
In ROA-verband werden er in 2016 o.m. twee intervisiedagen voor gecommitteerden georganiseerd 
en de opdracht voor aanpassing van de theorie-examens aan het huidige raamleerplan en de 
ontwikkeling van een onlinesysteem voor theorie-examens voorbereid. 
De ROA wordt geadviseerd door het LKCA.   

http://www.colorguard.org/
http://www.jeugd.knmo.nl/
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Generieke commissie pr en communicatie 
In 2016 is er een generieke commissie pr en communicatie ingericht. Voorzitter van deze commissie 
is Michiel Dijkman.  
Deze commissie zal het bestuur van de KNMO adviseren op het terrein van betere pr en 
communicatie, met als doel onder meer het verbeteren van het imago van de KNMO/de sector 
amateurmuziek en betere branding van de KNMO. 
In het laatste kwartaal van 2016 heeft de commissie de “KNMO Friday Sound”, gelanceerd, waarbij 
iedere vrijdag een muziekstuk op Facebook wordt geplaatst, het liefst gespeeld door een 
lidvereniging. https://www.facebook.com/knmomuziek . 
 
Samenwerking met andere brancheorganisaties 
De KNMO heeft in 2016 samengewerkt met landelijke organisaties als het Landelijk Kennisinstituut 
Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI), het 
Repertoire Informatie Centrum (RIC) en de stichting WMC. Met Kunstconnectie wordt samengewerkt 
in de Regiegroep Opleidingen Amateurmuziek (ROA). 
Daarnaast waren er contacten met diverse regionale ondersteuningscentra en o.a. het Prinses 
Christina Concours. 
 
De KNMO is 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 2016 werden de eerste stappen hiervoor gezet 
met de landelijke campagne “iktoon” en de amateurkunstmaand in juni.  
De gezamenlijke ambitie van het platform werd in een convenant vastgelegd en op 23 juni door alle 
partners ondertekend.  
 
Op 12 maart werden met de BvOI gezamenlijke workshops en een forumdiscussie over 
concoursdeelname georganiseerd, in combinatie met de afzonderlijke Algemene 
Ledenvergaderingen van beide organisaties in Oosterbeek. 
 
De KNMO heeft ook in 2016 weer (financiële) ondersteuning verleend aan de organisatie van de 
Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK), de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen 
(ONFK), de Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen (ONHK), de Open Dutch Showcorps 
Championships( ODSC) en het Nationaal Jeugd Festival (NJF). 
 
Internationale samenwerking 
De KNMO is lid van NBTA Europe (twirl en majorette). 
De KNMO was t/m 31-12-2016 aangesloten bij de internationale koepelorganisatie Confédération 
Internationale des Sociétés Musicales – CISM (blaasmuziek). In 2016 werd het besluit genomen om 
het lidmaatschap van CISM per 2017 te beëindigen en in plaats daarvan de oprichting van een 
nieuwe Europese netwerkorganisatie te initiëren, om in internationaal verband slagvaardiger en 
efficiënter, ook in financieel opzicht, te kunnen samenwerken. 
 
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.  
De KNMO had de primeur en mocht het eerste Europese Harmonie Kampioenschap (ECWO2016) 
organiseren, op 21 mei 2016 in TivoliVredenburg in Utrecht.  
  

https://www.facebook.com/knmomuziek
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Acht harmonieorkesten uit de superklasse van de blaasmuziek, afkomstig uit acht Europese landen,  
gingen de muzikale strijd aan: 

 Christiania Bläseensemble Oslo (N) 

 Eynsford Concert Band (UK) 

 The Danish Concert Band (DK) 

 Jazeps Medins Riga Music Secondary School’s Symphonic Wind Band (LV) 

 Koninklijke Harmonie van Thorn (NL)  

 Landesblasorchester Badem-Württemberg (D) 

 Civica Filarmonica di Lugano (CH) 

 Concertband Maasmechelen (B) 
De Koninklijke Harmonie van Thorn wist de titel Europees Kampioen in de wacht te slepen,  
met 96,2 pnt. 
 
Het werd een muzikaal feest met optredens op zeer hoog niveau, een aansprekend 
nevenprogramma op diverse plekken in de stad Utrecht (georganiseerd door ZIMIHC) en een 
enthousiast publiek.  
Door de Limburgse omroep L1 gemaakte opnamen waren te volgen door de live radio-uitzending, en 
de hele dag wereldwijd te zien via livestream, op www.blaasmuziektv.nl, waarop door vele 
honderden kijkers werd afgestemd. 
De dag werd afgesloten met een galaconcert van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, 
waarmee er ook een verbinding tussen de professionele en amateurmuzieksector werd gelegd. 
 
Voorafgaande aan ECWO vond vrijdag 20 mei een Internationale Ronde Tafel Conferentie plaats, 
georganiseerd door KNMO, ECWO en WASBE. Het thema was ‘muziekeducatie voor kinderen op de 
basisschool”. Behalve gelegenheid tot discussie waren er presentaties van Bill Connor (UK), Karl Ole 
Midtbø (N), Jan Matthys (B) en Arend Nijhuis (NL) over de status van muziekeducatie in de 
verschillende landen en een optreden van het “Spelenderwijsorkest”. Tevens werd vooruitgeblikt op 
de IRTC 2017 met als hoofdthema repertoireontwikkeling voor de jeugd. 
 
Klankwijzer 
De KNMO heeft een eigen magazine, Klankwijzer. Dit fullcolour-magazine wordt uitgegeven door 
BCM Uitgevers in Eindhoven. Het blad is erop gericht om de blaasmuziek- en slagwerk-, show- 
majorette- en twirl- en color guardsector bij een brede achterban onder de aandacht te brengen. Aan 
het magazine is een website gekoppeld, www.klankwijzer.nl waarop actuele (verenigings)informatie 
wordt gepubliceerd. Klankwijzer biedt de leden van de KNMO-bonden de mogelijkheid om hun 
activiteiten gratis breed te promoten.  
Hoofdredacteur van het magazine is Bart van Meijl. Eindredacteur van het magazine en de website is 
Frank Vergoossen. Zij worden ondersteund door een redactieraad. 
De redactieraad van Klankwijzer bestond in 2016 uit:  
Bart van Meijl (voorzitter), Petra van der Aart (secretaris), Hilde Belgraver, Doeke bij de Leij, Rob 
Janssen, Bas Thomissen, Chris Timmer, Romi Valkema en Riet van der Weijde.  
Tekstcontrole Klankwijzer: Petra van der Aart, Ineke van Loenen en Miel Rasenberg. 
 

http://www.blaasmuziektv.nl/
http://www.klankwijzer.nl/

