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Algemene Nieuwsbrief
Muziekvereniging Crescendo
Beste leden en vrienden van Muziekvereniging Crescendo Voorthuizen,
Inmiddels is Dodenherdenking en Bevrijdingsdag alweer geweest. Weer een dag
voorbij waarop wij onszelf normaliter hadden laten horen. Maar beste vrienden van
de muziek, ook een dag dichter bij het moment dat wij ons muzikaal weer kunnen
laten gelden. Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen 2 weken? Best veel eigenlijk.

Dodenherdenking

Volg jij Crescendo
al op Twitter en
Facebook?
En Instagram?

Enkele muzikale helden hebben zich laten horen met het signaal Taptoe tijdens de
nationale Dodenherdenking. Fanfarelid Denise Ruitenbeek was gevraagd om tijdens
een zeer besloten kranslegging op begraafplaats Diepenbosch het signaal te spelen.
Super stoer van haar dat ze ja zei! Normaliter zijn het de bekendere gezichten van de
vereniging die zich laten horen tijdens de herdenking bij het monument aan de
Rubensstraat en op de begraafplaats, maar gelukkig heeft de vereniging voldoende
talent in huis om ook in deze bijzondere periode dienstbaar te mogen zijn voor de
gemeenschap.

Persconferentie / brainstorm
De persconferentie van het kabinet op 6 mei was natuurlijk spannend; mogen we
wel of niet beginnen met musiceren? Vooralsnog is spelen in groepsverband binnen
het gebouw niet mogelijk volgens de officiële berichtgeving van het RIVM en de
KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie). In een brainstormsessie met
de dirigenten, bestuur en enkele leden van de vereniging is gekeken naar
alternatieve mogelijkheden om onze activiteiten weer op te pakken. Wanneer het
RIVM en KNMO weer groen licht geven om (in kleinere gezelschappen) muziek te
maken, willen we direct weer beginnen met sectie / groepsrepetities. Dit geldt voor
het Fanfare orkest, maar zeker ook voor het OCV en de Slagwerkgroep. Hierbij
denken we vooral in mogelijkheden.
Tijdens de brainstormsessie is ook gesproken over mogelijkheden voor sociale
activiteiten voor al onze leden. Dirigent van het OCV Nyncke de Vries heeft met de
OCV’ers al via het digitale platform Zoom een spel gespeeld. Wat uiteindelijk een
heel gezellig en leuk moment werd met elkaar. Een leuke eerste keer die vast
herhaald gaat worden!
Voor al onze leden wordt de digitale Kahoot! quiz georganiseerd. Exacte tijd en hoe
deel te nemen wordt nog doorgegeven via e-mail, maar verderop in deze
nieuwsbrief al een mooie flyer met datum en tijd. Verder zal er een muzikale quiz
worden georganiseerd waar de inhoud nog even geheim van is, maar hopelijk is dit
voldoende om jullie bij voorbaat te enthousiasmeren.
Een ander idee dat tijdens de brainstormsessie werd genoemd is het opzetten van
specifieke werkgroepen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een aantal personen
die sterk zijn in het organiseren van evenementen of het bedenken van financiële
impulsen voor de vereniging. Dit staat nog in de kinderschoenen, maar zal verder
worden besproken tijdens de volgende vergadering van de brainstormgroep die
gepland staat op woensdag 20 mei.

Opleiding
Goed nieuws! Op 28 april is bevestigd dat individuele muzieklessen weer toegestaan
zijn voor kinderen tot en met 18 jaar. Natuurlijk kan dit alleen met inachtneming van
de voorschriften van het RIVM. Achter de schermen zijn we druk bezig om te
voldoen aan alle eisen die hiervoor worden gesteld. Inmiddels is het gebouw bijna
‘coronaproof’. Op verschillende plekken in het gebouw zijn posters opgehangen met
de spelregels en is het gebouw op zo’n manier ingedeeld dat 1,5 meter afstand
bewaard kan worden. Ook zullen schoonmaakmiddelen/desinfectiemiddelen in het
gebouw worden geplaatst. Verder is het natuurlijk belangrijk dat de toiletten iedere
week worden schoongemaakt. We zoeken een aantal mensen die dit (roulerend) op
zich willen nemen. Aanmelden kan via bestuur@crescendo-voorthuizen.nl
Daarnaast hebben we natuurlijk de medewerking van jullie en de docenten nodig
om dit tot een succes te maken. De docenten en leerlingen zullen worden ingelicht
over alle regels die gehanteerd moeten worden. Wanneer iedereen zich daar aan
houdt, kunnen jullie eindelijk weer met veel plezier naar muziekles toe!

Cultureel platform
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief neemt Elsebep Schimmel namens
Muziekvereniging Crescendo deel aan het Cultuurplatform van de gemeente
Barneveld. Het Cultuurplatform is vorig jaar opgericht vanuit het kunst en
cultuurbeleid van de gemeente, met als doel om cultuur in de in de breedste zin van
het woord in kaart te brengen en te ondersteunen. Het platform stimuleert nieuwe
ontwikkelingen, ondersteunt initiatieven van inwoners, verenigingen en andere
groepen met culturele plannen en activiteiten. Het platform adviseert en denkt mee
over mogelijkheden en biedt eventueel financiële ondersteuning. Momenteel staan
deze activiteiten op een laag pitje, omdat door het coronavirus het platform een
cultureel crisiscentrum is geworden waar heel hard gewerkt wordt om de culturele
instellingen in de gemeente Barneveld op de been te houden. Vanuit het platform is
een brandbrief gestuurd naar de gemeente Barneveld om aandacht te vragen voor
de nood die er is onder culturele instellingen. Er is ook duidelijk geworden dat er
grote (financiële) verschillen zijn tussen de verschillende deelnemers. Wij zijn op dit
moment gelukkig een financieel gezonde vereniging, maar er zijn instanties waar de
financiële situatie erg zorgelijk is. Binnen het platform wordt intensief gekeken hoe
wij elkaar kunnen ondersteunen en van elkaars faciliteiten gebruik kunnen maken in
deze periode. Wat opgezet is als een overlegstructuur waarbij 3-4 keer per jaar een
overleg gepland stond, is op dit moment geworden tot een crisiscentrum met
dagelijks contact….
Mocht je een leuk idee hebben op cultureel gebied voor Muziekvereniging
Crescendo of in combinatie met andere verenigingen/instellingen, laat dat dan
weten. Het mogen ideeën zijn voor tijdens deze periode met het coronavirus, maar
ook voor in de toekomst. Want ondanks de crisis nu, wordt er ook binnen het
platform gekeken naar de toekomst!

Gepland onderhoud
April: muurtje repareren bij de koepel
Mei: nooduitgang kantine

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
11 april
27 april
4 mei
19 mei
27 mei
20 juni
20 juni
20 juli – 31 augustus
26 augustus
29 augustus
?12 september?
27 november

Wat
Theorie examens
Koningsdag
Dodenherdenking
Kids in Concert
Seniorenintocht
Praktijkexamens
Festival
Zomervakantie
Eerste repetitie
Optreden OVV
Bourgondisch Voorthuizen
Voorspeelavond

Wie
Leerlingen
Ensemble fanfare
Ensemble fanfare
Fanfare
Fanfare
Leerlingen
Fanfare
Allen
Fanfare
Fanfare
Allen
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 voor open
Denk er over na om Mandy te ondersteunen (zie oproep vorige nieuwsbrief) of
om deel te nemen aan de schoonmaakploeg die iedere week de toiletten
schoonmaakt (aanmelden via bestuur@crescendo-voorthuizen.nl)
Hopelijk treffen we elkaar snel (virtueel) of in real life!

