
 
 
 
 

          12 april 2020 
 
Onderwerp: Update Coronavirus 
 
 

L.s. 
 
Graag willen we jullie op de hoogte houden van ontwikkelingen rond het Coronavirus en de 
inzet die er o.a. vanuit de KNMO met diverse partners is om voor de amateursector een 
situatie te creëren dat (muziek)verenigingen na deze crisis weer kunnen (op)starten.  
 

 De KNMO is betrokken bij het collectief van culturele (koepel)organisaties om tot 
afstemming te komen over ‘compensatieregelingen’ voor de culturele sector. Er is 
een taskforce geformeerd die de verbinding vormt met het ministerie. In de meest 
recente brief aan minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark vraagt de taskforce 
aandacht voor de constatering dat het generieke pakket van het kabinet inzake de 
coronacrisis niet goed aansluit op de structuur van de arbeidsmarkt in de culturele en 
creatieve sector. Op korte termijn zullen de effecten van diverse regelingen 
(Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)) besproken worden waarbij 
we benadrukken dat er meer aandacht moet zijn voor de culturele sector. 
 
Deels heeft dit betrekking op compensatie voor (muziek)verenigingen, echter ook de 
compensatie voor de in onze sector werkzame professionals maakt onderdeel uit van 
dit geheel.  

 

 Afgelopen week is er contact geweest met Mona Keijzer, staatssecretaris van 
Economische Zaken en Klimaat, over de situatie bij (muziek)verenigingen en de 
beperkingen voor (muziek)verenigingen om een beroep te doen op de bestaande 
regelingen. Die beperking heeft vooral betrekking op de ‘fysieke locatie’ en ‘EUR 
4.000,-- derving/kosten’. Deze beperkingen raken vooral de kleine 
(muziek)verenigingen die vaak het meest kwetsbaar zijn. Mede naar aanleiding 
hiervan en met een (brand)brief aan de politiek is nu het proces opgestart dat via de 
diverse bestuurdersverenigingen van de landelijke politieke partijen, 
gemeenteraadsleden, wethouders, statenleden en gedeputeerden zullen worden 
aangespoord om hun verantwoordelijkheid te nemen juist richting 
(muziek)verenigingen. In samenwerking met Koornetwerk Nederland zullen we 
bouwstenen aanleveren voor de communicatie. 
 

 Op dit moment wordt er met o.a. het LKCA onderzocht in hoeverre en op welke 
manier meer specifieke informatie over de gevolgen voor (muziek)verenigingen in 
kaart moet worden gebracht. Vooralsnog zijn we er geen voorstander van om 
opnieuw ‘cijfers’ aan te leveren aangezien we enerzijds niet weten hoe lang de 
maatregelen nog duren en anderzijds (muziek)verenigingen niet willen ‘overvragen’ 
met enquêtes.  
 



Wel wordt er gewerkt aan diverse scenario’s om (muziek)verenigingen na deze 
periode weer te helpen hun activiteiten te hervatten. Ook wordt er gewerkt aan 
scenario’s om verenigingen actief te houden wanneer de maatregelen nog langer 
gaan duren dan nu reeds bekendgemaakt is. In de Klankwijzer hebben we in de 
laatste 2 edities hiervan al voorbeelden kunnen zien die door Gera Overeem-
Logtenberg in kaart zijn gebracht. Wanneer hier verdere resultaten van bekend zijn 
zullen we die uiteraard communiceren. 
 

 Reeds in een vroegtijdig stadium is er contact geweest tussen de KNMO en de 
BUMA/Stemra met betrekking tot de ‘wettelijke bijdrage’ van (muziek)verenigingen 
aan de BUMA/Stemra. Zoals bekend is de bijdrage aan de BUMA/Stemra een 
onderdeel op de jaarlijkse contributie-nota. Deze week hebben jullie van onze 
penningmeester, Ruben Cox, een bericht ontvangen welk beleid we volgen met 
betrekking tot de reguliere contributie en bijdrage aan de BUMA/Stemra.  
 
Daarnaast heeft Buma/Stemra te kennen gegeven dat over de crisisperiode geen 
afdracht verschuldigd is. Omdat onduidelijk is welke periode als crisis zal worden 
aangemerkt, zullen kortingen op de BUMA/Stemra afdracht op een nader te bepalen 
wijze verrekend worden. 

 

 We werken met enige regelmaat de FAQ’s op de website van de KNMO bij. Veelal zijn 
dit aanvullingen op basis van vragen die we van verenigingen krijgen. Mochten er 
meer aanvullingen nodig zijn of mochten jullie relevante informatie hebben die 
waardevol is om te publiceren dan horen we dat graag. Jullie kunnen dit mailen aan 
corona@knmo.nl. 

 
Het is zeker in deze periode van belang dat we elkaar op de hoogte houden van 
ontwikkelingen. Door samenwerking en het delen van informatie kunnen we optimaal het 
belang van onze (muziek) verenigingen dienen. Gelukkig zien we op diverse plekken in 
Nederland initiatieven ontstaan, veelal online, waardoor mensen met elkaar verbonden 
blijven en de muziek ook blijft klinken. Laten we elkaar ook blijven stimuleren en inspireren 
om goede voorbeelden te delen en bekend te maken, zodat iedereen er zijn voordeel mee 
kan doen. Wij roepen verenigingen dan ook op hun verhaal te delen onder andere via onze 
site.   

Rest mij jullie allen een Zalig Pasen te wensen en goede gezondheid! 

Als er nog vragen of opmerkingen zijn dan vernemen we dat graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Namens het bestuur van de KNMO 
Bart van Meijl 
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