
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

April 2020 
Algemene Nieuwsbrief 

Muziekvereniging Crescendo 

 

Volg jij Crescendo 
al op Twitter en 

Facebook? 
En Instagram? 

   

Beste leden en muziekvrienden van Muziekvereniging Crescendo, 

Het is alweer even geleden dat jullie wat vanuit het bestuur vernomen hebben. Laten 
voorop stellen dat dit niet komt doordat er geen bestuurswerk is in tijden van corona. 
Er is namelijk meer dan genoeg te doen! Communicatie, wat normaliter vaak tijdens 
de repetities gebeurde, is in deze tijd niet iets wat vanzelf gaat. Daar moeten we echt 
voor gaan zitten. Bij deze dus weer een nieuwsbrief. 

 

 

Overlijden erelid Jan Davelaar 
 

Maandag 27 april is ons erelid Jan Davelaar overleden. Jan is in totaal 68 jaar (ere)lid 
geweest van onze vereniging.  
Op 11 jarige leeftijd is Jan Davelaar als lid van Muziekvereniging Crescendo begonnen 
op trombone en is altijd een zeer trouw lid geweest van de vereniging. Jan wordt 
omschreven als een stille man waar je van op aan kunt en afspraken mee kunt maken. 
Zo zorgde hij jarenlang voor het onderhoud van de muziekinstrumenten wat, als fijn 
metaalbewerker, bij hem in goede- en vakkundige handen was.  
Jan heeft geen bestuursfunctie geambieerd, maar vervulde bij regelmaat de functie 
van kascontrolecommissielid. Ook speelde Jan jarenlang trombone in boerenkapel “De 
Heikneuters” en speelde hij samen met zijn zoon in het koperkwintet van 
Muziekvereniging Crescendo.  
De laatste jaren bracht Jan door in verzorgingstehuis Nieuw Avondrust, waar hij op 
maandag op 79 jarige leeftijd is overleden. 
 

 

 

 

https://twitter.com/Crescendo1908
https://www.facebook.com/pages/Muziekvereniging-Crescendo-Voorthuizen/1611296592453079?fref=ts
http://instagram.com/muziekverenigingcrescendo


 

Wat is er gebeurt in de afgelopen weken? 
 

Het bestuur vergadert “gewoon” door. De laatste keer was 7 april. De volgende 
vergadering is gepland op 26 mei. Wat op de agenda stond zijn de afwikkelingen van 
alle activiteiten die niet door kunnen gaan. Daarnaast wordt er gedacht over een 
agenda voor wanneer we onze activiteiten weer kunnen opstarten. Helaas is 
gebleken dat, op basis van de laatste mededelingen van het kabinet, het niet 
mogelijk zal zijn om voor de zomervakantie nog een activiteit te organiseren. Terug 
naar de tekentafel dus. De fanfare commissie heeft hier een mooie uitdaging. 
Bijvoorbeeld het wel of niet bijdragen aan de feestelijke opening van het nieuwe 
Trefpunt is een dilemma op dit moment, maar hierover zullen we in gesprek gaan 
met het Trefpunt. Doordat nu inzichtelijk is welke activiteiten er allemaal niet door 
gaan heeft het bestuur een duidelijk beeld van de financiële impact van het 
coronavirus op onze vereniging tot september 2020. Gelukkig heeft het 
verantwoordelijke financiële beleid van de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat we 
gezond zijn. Inkomsten vallen weg of worden lager, maar uitgaven zijn ook minder 
groot. Dit kunnen we vooralsnog goed opvangen, maar zal van invloed zijn op onze 
geplande uitgaven. Hiermee kunnen we als vereniging ook zonder overheidssteun 
doorgaan. Wel is Muziekvereniging Crescendo in aanmerking gekomen voor een 
subsidie van €4000,00 (TOGS COVID-19), wat goed nieuws is! De grote 
drankvoorraad (ingeslagen voor de verengingen die ons gebouw gebruiken) konden 
we gelukkig terug verkopen aan de AH. Enkele trouwe leden hebben zich over de 

restanten ontfermt      . Scheelt toch weer een slok op een borrel      . 
Ondanks onze goede financiële gezondheid sluit het bestuur niet uit dat we 
alternatieven zullen moeten bedenken om dit zo te houden. Interen op reserves is 
niet gewenst, waardoor er wordt nagedacht wat we kunnen doen om nieuwe 
inkomsten te genereren. Wij realiseren ons dat we dat als vereniging niet gewend 
zijn; normaliter verdienen we ons geld met het beoefenen van onze hobby. 

Desalniettemin hopen we wel op jullie medewerking wanneer hier een beroep op 
wordt gedaan, of door middel van eigen suggesties en initiatieven. Op dit moment is 
de belangrijkste inkomstenbron van onze vereniging jullie lidmaatschap. BLIJF 
VOORAL LID van deze mooie vereniging. Creatieve geesten die bereid zijn mee te 
denken aan alternatieve acties zijn welkom om dit te bespreken met het bestuur. 
Inzet is minimale effort (uitgezonderd muzikale effort) en maximale opbrengst.  

 

  



  
 

Belemmeringen wegens het coronavirus betekenen ook dat we als muziekvereniging 
minder zichtbaar zijn. Gehoor geven aan oproepen vanuit de samenleving is helaas 
onmogelijk. Gelukkig zijn er enkelen onder ons die op persoonlijke titel wel wat 
willen en kunnen betekenen. Dank daar voor. Hopelijk begrijpen jullie goed dat dit 
geen onwil is vanuit het bestuur; wij volgen enkel de richtlijnen van de KNMO, het 
RIVM en de overheid. Zodra we ook maar enigszins afwijken van de richtlijnen 
kunnen we ongemakkelijke discussies in de samenleving krijgen, wat 
Muziekvereniging Crescendo eerder zal schaden dan baten.  

Zoals jullie wellicht weten heeft Geertje haar taken ter ondersteuning van Mandy 
neergelegd. Het zou heel erg fijn zijn als iemand Mandy kan ondersteunen in haar 
rol van opleidingscoördinator en coördinator van de leerling orkesten. Uiteraard is 
Mandy hierbij verantwoordelijk vanuit het bestuur, maar het is fijn om een extra 
ondersteuning te hebben.   

 
Maatschappelijke organisaties 
 

De KNMO is erg actief in de informatieverspreiding met wat er wel en niet kan 
rondom het coronavirus.  Deze informatie houden wij nauwlettend in de gaten en 
wanneer er mogelijkheden zijn springen we hier op in. Ook delen ze leuke info hoe 
je als verenging verbonden kan blijven. https://www.knmo.nl/tips-en-tricks-om-te-
blijven-musiceren Verder werkt de KNMO aan een 1,5 meter protocol. Zodra die er 
ligt gaan we direct kijken wat we kunnen doen om onder die voorwaarden het 
repeteren weer op te starten. Samenwerking met andere verenigingen, als blijkt dat 
wij zelf niet de ruimte hebben, sluit het bestuur niet uit. Ook hier onderzoeken we 
de mogelijkheden in gezamenlijk verband, of om in alternatieve vormen muziek te 
kunnen maken. Het is wachten op een “GO” vanuit de overheid en KNMO.  
Individuele muzieklessen zijn weer toegestaan. Opleidingscoördinator Mandy 
onderhoudt het contact met TACT Muziek om te bekijken of de lessen ook weer in 
ons gebouw hervat kunnen worden.  
Veel verenigingen in onze regio ondervinden problemen door het coronavirus, 
waarbij het Cultuurplatform in Barneveld ondersteuning biedt. Bestuurslid Elsebep 
is als contactpersoon nauw verbonden met dit platform en vertegenwoordigt hierbij 
Muziekvereniging Crescendo. Ook de  gemeente Barneveld toont grote 
betrokkenheid in deze uitdagende periode, wat erg wordt gewaardeerd. Wethouder 
Cultuur dhr. Van de Burgwal heeft persoonlijk alle verenigingen in onze gemeente 
gebeld om te horen waar wij zoal mee te maken hebben. Hij biedt, daar waar 
mogelijk, zijn hulp aan.   
 

https://www.knmo.nl/tips-en-tricks-om-te-blijven-musiceren
https://www.knmo.nl/tips-en-tricks-om-te-blijven-musiceren


 

Gepland onderhoud 
 

April: muurtje repareren bij de koepel  
Mei: nooduitgang kantine 
 
 
 

 

Bourgondisch Voorthuizen 
 

Op zaterdag 12 september staat het jaarlijkse evenement Bourgondisch 
Voorthuizen op het programma. Echter, wegens de onzekere situatie door het 
coronavirus is onduidelijk of het evenement in aangepaste vorm kan doorgeven of 
voor dit jaar zal worden afgelast.  Gisteravond zijn de deelnemers van 
Bourgondisch Voorthuizen hierover geïnformeerd. Voor jullie informatie is deze 
email hieronder ingevoegd. 
 
Beste Bourgondisch Voorthuizen deelnemers, 
 
Allereerst willen wij, Gert-Jan & Johan, als organisatoren van Bourgondisch 
Voorthuizen maar daarnaast ook alle Crescendo-leden onze bewondering voor 
jullie uitspreken. Wij zijn onder de indruk hoe jullie van deze onzekere en zware 
tijden het beste uit jezelf weten te halen! 
 
Na de persconferentie van afgelopen 14 april hebben wij bij elkaar gezeten en 
vervolgens contact gehad met de gemeente Barneveld over Bourgondisch 
Voorthuizen 2020. Om de positiviteit rondom de lokale horeca te (be)houden lijkt 
het ons namelijk fantastisch om Bourgondisch Voorthuizen 2020 (wellicht in 
aangepaste vorm) te kunnen organiseren. Wij hadden een paar prachtige 
ideeën  bedacht waarmee we elkaar kunnen ondersteunen. Helaas heeft de 
gemeente aangegeven dat zij het hoogstens onwaarschijnlijk achten dat wij in 
september een evenement mogen houden zoals Bourgondisch Voorthuizen. 
Daarom hebben wij ook besloten dit jaar vooralsnog Bourgondisch Voorthuizen te 
cancelen. 
 
Mocht het om wat voor reden alsnog mogelijk zijn om Bourgondisch Voorthuizen 
te organiseren, dan zullen wij snel schakelen en hebben wij het draaiboek klaar 
liggen om in zeer korte tijd het evenement neer te zetten. Natuurlijk zullen we dit 
eerst met jullie bespreken. 
 
Rest ons jullie veel gezondheid, maar ook zeker veel sterkte toe te wensen zware 
en onzekere tijden te wensen. 
  
Met Bourgondische groet! 
  
Johan en Gert-Jan 
 
 
 

 

 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
 

Hieronder vind je de agenda voor de komende maanden. Activiteiten waarover we al 
zijn geïnformeerd dat deze worden afgelast, zijn doorgehaald.  
 Wanneer overige activiteiten op de agenda worden afgelast of verplaatst zullen jullie 
hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd.  
 

Wanneer Wat Wie 

11 april Theorie examens Leerlingen 

27 april Koningsdag Ensemble fanfare 

4 mei Dodenherdenking Ensemble fanfare 

19 mei Kids in Concert Fanfare 

27 mei Seniorenintocht Fanfare 

20 juni Praktijkexamens Leerlingen 

20 juni Festival Fanfare 

20 juli – 31 augustus Zomervakantie Allen 

26 augustus Eerste repetitie Fanfare 

29 augustus Optreden OVV Fanfare 

?12 september? Bourgondisch Voorthuizen Allen 

27 november Voorspeelavond Leerlingen 
 

Voor het Fanfare orkest stond deelname aan het Wereld Muziek Concours in 2021 op 
de planning, maar de organisatie heeft al laten weten het WMC uit te stellen naar 2022 
in verband met het coronavirus. De datum van eventuele deelname van het Fanfare 
orkest in 2022 is nog niet bekend, maar zal worden gecommuniceerd wanneer hier 
meer duidelijkheid over is.  
 
 
 
 
 

Tot slot 
 

- Blijf gezond 
- Blijf LID: enkel op die manier hebben wij als vereniging toekomst 
- Blijf betrokken door actief te zijn in datgene wat de vereniging organiseert 
- Blijf het bestuur uitdagen als je het gevoel hebt dat we onzichtbaar zijn of als er 

te weinig gebeurt 
- Wees zelf creatief in het bedenken van leuke “virtuele” activiteiten, het bestuur 

staat hier zeker voor open  
- Denk erover na om opleidingscoördinator Mandy te ondersteunen in haar 

activiteiten 
- Mocht je creatief zijn in het bedenken van ludieke acties ten gunste van de 

financiën van de vereniging: laat het weten!    
- OPROEP: Voel je vrij om zelf, of naar aanleiding van de suggesties de 

handschoen op te pakken en wat leuks te organiseren.  
 
 

 
 
 
 
  
 
 


