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Utrecht, mei 2019 
 
Jaarverslag 2018 van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) 
 
Inleiding 
Dit is het zesde jaarverslag van de KNMO, de landelijke koepelorganisatie voor amateurmuziek en 
aanverwante vormen. 
 
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. overige zaken ten behoeve van de belangenbehartiging 
j. het jaarlijks toekennen van de KNMO Award 
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 zijn als categorale bonden aangesloten: 

 Federatie van Amateur Symfonie- en Strijk Orkesten FASO: www.FASO.eu 

 Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mondharmonica NOVAM: 
http://www.novam.net/  

  

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/
http://www.novam.net/
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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 commissies hebben in sommige 
gevallen een dubbelfunctie in het AB. 
 
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 

(Tot 01-12-2018 vacature) 
Ruben Cox DB 

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  
Vanaf 14-2-2017 vacature 

Wnd. Riet v.d. Weijde ZMB 

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 
(Tot 01-12-2018 vacature) 

Jaap van Waveren Voorzitter doelgroep SMP 

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 Vz. generieke cie. pr en communicatie 
 
Het DB vergaderde op 13 januari, 17 februari, 31 maart (conference call), 21 april, 19 mei, 23 juni,  
14 juli, 15 september, 13 oktober, 10 november en 15 december (conference call). De vergaderingen 
vonden plaats in Utrecht (KNMO kantoor of Zuilen) en in mei in Heythuysen.  
Het AB vergaderde op 17 februari, 23 juni en 13 oktober 2018. De vergaderingen vonden plaats in 
Utrecht.  
 
In 2018 werden twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden, op 30 juni in Leeuwarden, 
 (georganiseerd door de OMF) en op 1 december te Eemnes, voorafgaande aan het KNMO-congres. 
Tijdens de ALV op 1 december werd Ruben Cox benoemd tot penningmeester van de KNMO, nadat 
hij vanaf het voorjaar informeel al had meegelopen in het DB. Hiermee werd de vacature die was 
ontstaan na het vertrek van Henk de Bruin (eind 2017) ingevuld.  
 
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 2018 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 en werd er veel lobbywerk verricht. In het DB werd o.a. gestart met 
een brainstorm over de verdere ontwikkeling en professionalisering van de KNMO en de aanpak van 
een nieuw strategisch beleidsplan KNMO 2020-2025. 
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De KNMO (voorzitter Bart van Meijl) had o.a. contacten met het Ministerie van OC & W over 
cultuureducatie en –participatie en met de Minister van Defensie over de samenwerking met de 
militaire muziek. 
Bart van Meijl heeft sinds 2015 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.  
In 2018 werden in De Liemers (Gld), Limburg en Friesland convenanten muziekonderwijs 
ondertekend, waarmee tal van scholen, culturele instellingen, Pabo’s, muziekverenigingen etc. zich 
hebben vastgelegd om zich samen in te zetten voor (duurzaam) meer en beter muziekonderwijs op 
alle basisscholen in de betreffende regio/provincies. De betreffende regionale bonden hebben de 
afspraken mede ondertekend.  
 
Bij de fusie in 2014 is gekozen voor een organisatiestructuur die destijds de instemming kon krijgen 
van beide fusiepartners. In de jaren daarna bleek echter in de praktijk dat het wenselijk is de gekozen 
structuur, besturing en wijze van financiering op sommige punten aan te passen. Vanuit het AB 
kwam de vraag hoe te komen tot een begroting die enerzijds meer recht doet aan het belang van de 
verschillende doelgroepen en anderzijds beter kan worden gestuurd en gefinancierd door de KNMO-
leden (in casu de regionale en categorale bonden). Het AB besloot daarom eind 2017 tot het instellen 
van een werkgroep om deze thematiek in relatie tot de structuur en besturing van de KNMO uit te 
werken. 
Samenstelling van de werkgroep: Bart van Meijl en Toon Peerboom DB), Sikke Dijkstra, Joop van de 
Meulenreek, Johan Meesters en Arnold van Workum (AB) en Tom de Rooij (onafhankelijk voorzitter); 
vanuit het KNMO kantoor ondersteund door Petra van der Aart. 
De werkgroep kwam in 2018 twee keer bijeen (27 januari en 8 juni) om de thematiek te bespreken 
aan de hand van vooraf geïnventariseerde knelpunten. Op basis van de discussie werden er 
voorstellen ontwikkeld en besproken op 21 september. Afgesproken werd om als werkgroep in 
januari 2019 weer bijeen te komen om het concept rapport te bespreken, met de intentie om dit in 
februari 2019 ter informatie voor te leggen aan het AB en het traject van bespreking en 
besluitvorming af te spreken. 
 
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 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 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.  
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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. Locatie was hotel De Witte Bergen te Eemnes. 
Een greep uit de aangeboden (parallel)sessies: 

 Presentatie door dhr. 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 Méér Muziek in de Klas 

 Project Spelenderwijs 

 Presentatie ‘muziekschool op een eiland’, muziekonderwijs op Goeree-Overflakkee 

 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 
 
De KNMO wil – daar waar mogelijk samen met externe partners - het congres voor al haar 
doelgroepen de komende jaren steeds verder ontwikkelen. Uitgangspunt blijft dat het gebodene 
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 en medewerkers van de KNMO elkaar kunnen ontmoeten en met 
elkaar in gesprek gaan.  
 
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. Hierbij moet vermeld 
worden dat Leeuwarden KH 2018 waarschijnlijk een extra aanjager is geweest voor het grote aantal 
inzendingen uit Friesland (10). Uiteindelijk leverde deze provincie ook de drie prijswinnende 
projecten op. De jury bestond uit Björn Bus, Henk Guittart, Johan Meesters, Romy Montero en Toon 
Peerboom. 
Aan het einde van de algemene ledenvergadering van de KNMO op 30 juni in Leeuwarden werden de 
winnaars van de KNMO Award 2018 bekendgemaakt: 
Hoofdprijs 
Christelijke Muziekvereniging Excelsior Schraard –Skeltemania 
2e plaats 
Melodia Wijckel – "Jouw smoel voor een goed doel”, verbinden door muziek, 
https://www.youtube.com/watch?v=_YRlYBOf0Gk 
3e plaats 

Jouster Fanfare – De Jouster toer 

  

https://skeltemania.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=_YRlYBOf0Gk
https://joustertoer.nl/
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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, het examenbureau en de 
abonnementenadministratie voor Klankwijzer. Het bureau verzorgt de ondersteuning van het 
bestuur (DB/AB) en van 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; 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. 
De FASO en NOVAM zijn bij de KNMO aangesloten als categorale bonden, met een eigen begroting 
en beleids- en werkplan.  
 
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. De samenstelling was in 2018: 
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 vergaderingen hebben in 2018 plaatsgevonden in wisselende samenstelling, op 17 maart, 7 juli en 
22 september. Op 22 september werd ook een evaluatie- en informatiebijeenkomst gehouden met 
de concourssecretarissen/-organisatoren uit de bonden.  
Het kernteam vergaderde zeven keer. De bijeenkomsten vonden plaats in Utrecht. 
 
De doelgroep blaasmuziek werkte in 2018 aan: 

 Uitwerking van de brainstormbijeenkomst van november 2017. De uitkomsten van de 
brainstormsessie (voorstel plan van aanpak KNMO scholing en training voor 
verenigingen/verenigingsbestuurders) werden gepresenteerd tijdens de AB-vergadering van  
17 februari 2018, met als uitkomst het mandaat van het AB aan het kernteam 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*NSF 
en de Erasmus Universiteit. 

 Vernieuwing van het concoursreglement voor concertconcoursen voor harmonie, fanfare en 
brassband concertdivisie. Dit reglement (ingangsdatum 1 juli 2018) werd officieel vastgesteld 
in de vergadering van het Algemeen Bestuur in juni 2018. 

 De voorbereiding van de implementatie van het nieuwe jurybeleid/vernieuwing 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 
Jansen en Pieter Peters (kernteam KNMO) hebben individuele gesprekken gevoerd met 
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juryleden van de huidige jurylijst en nieuwe kandidaten. De intentie is om per 2019 een 
vernieuwde jurylijst voor concertconcoursen HaFaBra te presenteren. 

 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.  
 

Op 6 oktober werd het Nederlands Kampioenschap voor solisten en kleine ensembles blaasmuziek 
georganiseerd in een nieuwe locatie, Akoesticum in Ede, waar 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. 

Verder ontvingen de winnaars in alle divisies een jaarabonnement op het KNMO-periodiek 
Klankwijzer.  
 
In opdracht van de KNMO en het RIC werd een compositie geschreven door componist Arend Gerds, 
voor fanfares in de 5e divisie. Zoals door beide organisaties afgesproken kreeg de fanfare die in het 
concoursseizoen 2017 het hoogste aantal punten in de 5e divisie had behaald, 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.  
Op 17 september werd de partituur van de nieuwe compositie, genaamd “Secrets of the Infinite 
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.  
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 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. 

 
Doelgroep Show, Mars en Percussie (SMP) 
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 o.l.v. René Leckie nieuwe reglementering voor de 
marssector opgeleverd (ingang 2019): 

 Nationaal Reglement Marswedstrijden 2019 en 

 Nationaal Reglement Stilstaand optreden marskorpsen 2019. 
Deze reglementen werden op 20-10-2018 aangenomen door de doelgroep SMP en daarna 
bekrachtigd door het AB. Beide reglementen vervangen het Nationaal Reglement Marching Music 
Contest 2016. 
 
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.  
 
Doelgroep Majorette & Twirl   
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 Miranda Drost (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. 
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Gehouden kampioenschappen in 2018: 

 NK baton twirling NBTA op 13 en 14 januari in Topsportcentrum Almere. 
348, respectievelijk 115 deelnemers streden hier om 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 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 deze congresdag is een enthousiaste werkgroep ontstaan om onderzoek te 
doen naar verbetering van de wedstrijden.  
 
Er vonden diverse scholingsactiviteiten plaats voor juryleden, docenten en twirlers-majorettes.  
Op 27, 28 en 29 december werden in Zwolle, Lelystad en Breda workshop dagen gehouden met 
volop dans en twirl, onder de noemer “NBTA on Tour”. 
 
NBTA heeft een eigen website: http://www.nbta.nl/ en een eigen Facebook pagina: 
 https://nl-nl.facebook.com/NbtaNederland/  
De KNMO doelgroep majorette heeft een eigen Facebook pagina: KNMO Majorette, twirl + dans. 
http://www.facebook.com/KNMOMajoretteTwirlDans/  
 
Doelgroep Color Guard Nederland 
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: 
6 januari – Drachten (CG), 20 januari – Aalsmeer (CG), 10 februari – Wijchen (CG + IPC + Winds),  
24 februari – Almere (WGI Regional CC + IPC + Winds), 10 maart – Leeuwarden (CG + IPC + Winds) en 
24 maart - Eindhoven (Championships CG + IPC + Winds).  
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.  
Aan het eind van het seizoen heeft CGN met alle groepen uitgebreid geëvalueerd en met de 
medewerkers is een evaluatie en voorbespreking gehouden voor de start van het seizoen 2019. 
CGN toonde een mooie groei in het aantal contestbewegingen. Vooral het aantal percussiegroepen 
en windsgroepen groeide. In totaal deden er 84 groepen mee aan het seizoen.  

http://www.nbta.nl/
https://nl-nl.facebook.com/NbtaNederland/
http://www.facebook.com/KNMOMajoretteTwirlDans/
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Op de Championships waren er meer dan 100 wedstrijdmomenten. Ook zijn er weer groepen 
doorgestroomd naar een hogere klasse. Met de ontwikkeling in kwaliteit gaat het dus goed.  
 
In 2018 heeft het CGN-juryteam gebruik kunnen maken van buitenlandse juryleden om de 
opengevallen plekken op te vullen. De juryvoorzitters in 2018 waren Paul Doop en Edwin Beens. Op 
de Championships in Eindhoven is er gebruik gemaakt van een dubbel jurypanel.  
CGN Educatie 
In 2018 zijn er clinics in Almere en Eemnes en een slagwerkdag in Eindhoven georganiseerd. Deze zijn 
gegeven door Nederlandse en buitenlandse juryleden, kaderleden van units en door het kernteam.  
In december was er weer een IPC/Winds previewdag voor het volgende seizoen. 
Er is weer veel tijd besteed aan het trainen van juryleden. Er werden hiervoor weer buitenlandse 
juryleden ingevlogen en om de communicatie met units over de educatieve aspecten te verbeteren.  
 
Het CGN-congres werd op 15 oktober gehouden in Eemnes. Ook dit jaar werden de definitieve 
inschrijvingen voor de wedstrijden gekoppeld aan het congres. De congresdag werd massaal bezocht.  
Nieuwe reglementen werden besproken en er werd een zeer succesvol middagprogramma met 
verschillende inhoudelijke sessies gehouden. 
 
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 hebben zich in Leeuwarden en Eindhoven gepresenteerd aan het publiek. Dit was een groot 
succes. CGN gaat zich verder inzetten om mensen met een verstandelijke beperking te laten 
integreren in de reguliere muziek- en dansverenigingen.  
 
Enkele andere 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). 
 
CGN heeft een eigen website: http://www.colorguard.org/  
 
Generieke commissie Educatie & Jeugd  
De 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), Otine van Erp (NOVAM), 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 er 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 beoogt handvatten 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. 
De commissie heeft tijdens het KNMO congres 2018 meerdere presentaties verzorgd, zoals Méér 
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. 

http://www.colorguard.org/
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De commissie kwam tweemaal bijeen met Méér 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 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 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 
halfjaar 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 offertes. Na de gesprekken met verschillende aanbieders en zorgvuldige weging is er door 
een commissie, waarin vertegenwoordigd KNMO, Cultuurconnectie, Faso en LKCA de keuze gemaakt 
voor Earz. Het voortgangsproces was echter in een impasse geraakt doordat enkele bonden de 
voorkeur gaven aan een andere aanbieder dan waar voor gekozen is. De verwachting was dat in 2018 
beschikt kon worden over een nieuw (innovatief) digitaal muziektheorie-examensysteem en 
muziektheorie-oefenmateriaal voor alle muziekexamens. Het voortgangsproces heeft echter ook in 
2018 nog vertraging opgelopen. Eind 2018 zijn er al wel succesvolle pilots gedraaid met de digitale 
examens van Earz.  

 
Generieke commissie pr en communicatie 
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 op het terrein van 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, onder meer door verschillende communicatiekanalen en -
middelen te faciliteren en door kennis over PR en communicatie te delen. De intentie is om elk half 
jaar met vertegenwoordigers van alle bonden en doelgroepen een brainstormsessie te houden over 
een specifiek onderwerp. In april werd gebrainstormd over een communicatiematrix (SWOT analyse) 

http://www.jeugd.knmo.nl/
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en werden de resultaten van diverse stage-/afstudeeropdrachten besproken. De doelgroepen en 
bonden kunnen de commissie pr en communicatie inschakelen voor advies over bijv. promotie van 
de door hun te organiseren activiteiten.  
 
In de loop van 2018 zijn diverse onderwerpen opgepakt, zoals de realisatie van de KNMO kennisbank, 
de verdere ontwikkeling van een KNMO-huisstijl, sparren over het imago/de identiteit van de sector 
amateurmuziek en het opzetten van een video on demand platform.  
In opdracht van de commissie werd door Simone Van Gool een (HBO)afstudeeropdracht afgerond 
m.b.t. de interne communicatie met een strategische oplossing voor het verhogen van de 
naamsbekendheid van de KNMO (‘het familiegevoel’). 
Verder was er de 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 stage-opdracht met als onderwerp ‘ledenwerving’. 
Aan de bonden werd gevraagd om een zogenaamde communicatiekalender in te vullen, met 
geplande activiteiten en gevraagde aantallen (deelnemers en publiek), zodat gemeten kan worden of 
communicatie effect heeft.  
Ook werd in 2018 gewerkt aan de ontwikkeling van KNMO Klankwijzer (Klankwijzer nieuwe stijl), 
ingangsdatum 01-01-2019. Hiervoor werd onder meer een promotiefilm gemaakt. 
 
Samenwerking met andere 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, o.m. 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 o.a. 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 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 gemeenteraadsverkiezingen 2018. De campagne omvatte o.a. 
een training voor lobby, een toolbox, mailing aan de griffiers en een infografic. 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 Affairs 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 hierbij betrokken namens de KNMO. 
 
In 2018 is er 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), en de Open Dutch Showcorps 
Championships (ODSC).  
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Internationale samenwerking 
De KNMO is lid van NBTA Europe (twirl en majorette). 
In plaats van het lidmaatschap van CISM dat per 2017 is beëindigd, wil de KNMO de oprichting van 
een nieuwe Europese netwerkorganisatie initiëren, om in internationaal verband slagvaardiger en 
efficiënter, ook in financieel opzicht, te kunnen samenwerken. 
De KNMO onderhoudt verder goede contacten met de zusterorganisatie in België, de 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 officiële 
concoursdeelname conform de concoursreglementen van de KNMO. 
 
Klankwijzer 
Klankwijzer, het full-colour magazine van de KNMO was 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 was een website gekoppeld, www.klankwijzer.nl waarop 
actuele (verenigings)informatie werd gepubliceerd. Klankwijzer biedt de leden van de KNMO-bonden 
de mogelijkheid om hun activiteiten gratis breed te promoten.  
Hoofdredacteur van het magazine was in 2018 Bart van Meijl. Eindredacteur van het magazine en de 
website was Frank Vergoossen.  
 
Klankwijzer werd tot eind 2018 uitgegeven door BCM Uitgevers in Eindhoven. Per 1-1-2019 is de 
samenwerking met BCM opgezegd.  
Eind november 2018 werd gestart met KNMO Klankwijzer (uitgever Frank Vergoossen Media 
Producties), het nieuws- en informatieplatform van de amateurmuziek in Nederland. Met de KW 
Nieuwsapp, KW Nieuwskrant, KW Nieuwswebsite, KW Nieuwsbrief en het KW Magazine 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 nieuwsberichten en 
aankondigingen plaatsen in een van de rubrieken. 
 

http://www.klankwijzer.nl/

