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Beste leden van Muziekvereniging Crescendo,
De zomervakantie staat voor de deur, wellicht is hij voor jullie al begonnen! Op de
valreep brengen wij jullie nog een laatste nieuwsbrief waarna we vakantie gaan
vieren. Een moment van rust in deze rare wereld. Een nieuwsbrief boordevol nuttige
informatie voor leden en ouders.

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

De afgelopen weken is er weer door de verschillende orkesten gerepeteerd. Met de
verruiming van de mogelijkheden heeft het Fanfare orkest op woensdag 15 juli bij
zorgcentrum Avondrust een klein concertje kunnen geven dat erg gewaardeerd werd
door de bewoners van het bejaardentehuis.
’s Morgens hebben de bewoners namens
Muziekvereniging Crescendo fruit bezorgd
gekregen, waarvoor onze getalenteerde Rië
Toborie het kaartje heeft gemaakt!

OCV
Op maandag 13 juli heeft het OCV een ijsje gegeten bij de Ijstijd. Op initiatief van
dirigente Nyncke heeft het OCV het seizoen hiermee
feestelijk afgesloten. Maandag 20 juli hebben de
jeugdleden (opleidingsorkesten/leerlingen) onder
leiding van Mille en Nyncke (en Mandy in de
voorbereiding) gezamenlijk een leuke middag beleefd:
op het verenigingsterrein zijn spelletjes gedaan en
is er gezamenlijk patat gegeten. Een hartstikke leuk programma
om het seizoen echt mee af te sluiten!

Examens
De geplande theorie- en praktijkexamens van afgelopen voorjaar zijn niet
doorgegaan, jammer maar begrijpelijk. Op dit moment wordt er gekeken wanneer
deze alsnog kunnen plaatsvinden. Omdat er wegens het coronavirus een aantal
weken digitaal thuis muziekles is gegeven en enkele weken weer in het
verenigingsgebouw wil het bestuur met Tact Muziek in overleg om te beoordelen
wat verstandig is om te doen. Zijn de examen kandidaten namelijk nog wel op het
gewenste niveau? Om stress en hoge verwachtingen bij de examenkandidaten te
voorkomen is de insteek van het bestuur om het theorie examen einde 2020 te
laten afnemen en het praktijkexamen in het voorjaar van 2021. Dat geeft ook de
vervanger van docent Tjeerd Vrieswijk de kans om het niveau van zijn of haar
leerlingen te beoordelen. Overigens hebben wij op dit moment nog geen
informatie ontvangen over de opvolger van docent Tjeerd, hopelijk kunnen we
jullie hier snel meer informatie over mededelen.

Repeteren in het nieuwe seizoen
Op basis van de huidige situatie hebben we de verwachting dat we na de
zomervakantie weer verder kunnen met de repetities van de Slagwerkgroep, het
OCV en het Fanfare orkest. Net zoals afgelopen weken zullen de Slagwerkgroep en
het OCV in het verenigingsgebouw repeteren en het Fanfare orkest in ‘t Trefpunt
tot aan de herfstvakantie. Maar, wegens de wekelijkse kosten die dit met zich
meebrengt blijven we zoeken naar een alternatieve locatie. Vereiste hierbij is dat
de instrumenten (slagwerk) droog en vochtvrij kunnen worden opgeslagen en
helaas zijn de aantallen van dergelijke locaties zeer beperkt. Dus nogmaals: mocht
u een locatie kennen of bezitten waar het Fanfare orkest (voor weinig) kan
repeteren en de instrumenten tussentijds kunnen worden opgeslagen, dan houdt
het bestuur zich aanbevolen.

Crush Kids!
In maart is het project Crush Kids! gestart binnen Muziekvereniging Crescendo in
samenwerking met Tact Muziek. In dit project zouden negen enthousiaste
leerlingen van basisscholen uit Voorthuizen zes muzieklessen krijgen om te ervaren
hoe leuk het is om (samen) muziek te maken. Les drie was goed en wel achter de
rug toen het coronavirus verdere voortzetting van het project onmogelijk maakte,
waardoor het project momenteel nog niet is afgerond. In goed overleg met Tact
Muziek gaan wij het programma met deze groep kinderen opnieuw opstarten en
doorlopen in september. De ouders en de Crush Kids! zijn daar inmiddels over
geïnformeerd. Ook zal er ruimte zijn om geïnteresseerde kinderen te laten
aansluiten. Kennen jullie nog kinderen die belangstelling hebben in het maken van
muziek en het leren bespelen van een muziekinstrument? Dit is de ideale kans om
voor slechts €50,00 vijf proeflessen af te nemen en samen te musiceren.

Concerten in het vooruitzicht
In Barneveld worden bij de Midden Nederland Hallen de komende woensdagen
t/m 26 augustus een zomermarkt georganiseerd. Hiervoor wordt de klein-dieren
markt uitgebreid met andere kramen. Op deze dagen mogen verenigingen zich
ook presenteren. Het OCV is enthousiast om van deze gelegenheid gebruik te
maken en zal op 26 augustus om 10:45 en 13:00 van zich laten horen op deze
markt. Praktische info voor ouders over dit optreden volgt nog.
Iedere laatste zaterdag van augustus, dit jaar op 29 augustus, treedt het Fanfare
orkest op in het dorp op uitnodiging van de Ondernemers Vereniging Voorthuizen
(OVV). Tijdens dit optreden wordt altijd op drie locaties in het centrum gespeeld.
Omdat het orkest veel ruimte inneemt met 1,5m afstand in het achterhoofd, zijn
wij in gesprek met het OVV om dit jaar een andere invulling te geven aan dit
optreden. Het voorstel dat met de OVV wordt besproken en onderzocht is als
volgt:
- Het OCV zal zich (overdag) 3x presenteren op verschillende plekken in het dorp;
- Het Fanfare orkest zal zich (overdag) 1x presenteren op het Bunckmanplein, zoals
15 juli bij zorgcentrum Avondrust is gedaan.
Het doorgaan van dit programma is afhankelijk van begeleiding van de OVV om de
afstand tussen publiek te garanderen, volgens de richtlijnen van het RIVM.
Daarnaast is op dit moment nog niet definitief vastgesteld of het OCV kan
deelnemen aan dit programma. Maar, mocht dit allemaal lukken hebben we met
elkaar een prachtig podium voor een vliegende start van het nieuwe seizoen!

Beleidsplan Crescendo
Het bestuur heeft een eerste opzet gemaakt van een beleidsplan voor de
vereniging, een document dat beschrijft hoe wij vereniging willen zijn, invulling
geven aan de muziek, maar ook wat onze ambities zijn. Doel van dit document is
dat het ’t bestuur helpt richting te geven aan de vereniging, aansluitende doelen
te stellen en zaken vast te leggen. Belangrijk is dat wij allemaal achter de inhoud
van dit beleidsplan staan en leden het gevoel geeft: ‘Ja, dit is waarom ik lid ben
van Muziekvereniging Crescendo en samen met de andere leden wil ik mee in die
ambitie’. De inhoud van dit beleidsplan wordt daarom niet alleen door
bestuursleden samengesteld. Daar zijn jullie als leden bij nodig.
Oproep: Vind je het leuk om mee te praten over onderwerpen die jou aan het hart
gaan zoals opleiding, orkesten, financiën, activiteiten, communicatie, etc. en
hiermee invulling te geven aan dit plan? Benader dan één van de bestuursleden of
stuur een email naar bestuur@crescendo-voorthuizen.nl. Onze ambitie is dit plan
af en in werking te hebben vanaf zomer 2021. Mocht je hier niet actief aan willen
meewerken maar wel verwachtingen van of ideeën voor de vereniging hebben,
laat dit dan weten aan het bestuur door ons hierover aan te spreken of te emailen.

Schoonmaak
Ons verenigingsgebouw wordt één keer per maand uitgebreid gepoetst door onze
leden. Toiletten moeten vaker schoon gemaakt worden. Een deel van het
afgelopen seizoen nam een lid dit voor haar rekening, daarna heeft een ouder dit
gedaan tijdens de les van haar zoon. Hartstikke fijn vinden we het dat zij zich hier
zo voor heeft ingezet, maar als vereniging durven wij dit niet van haar te vragen.
Helaas hebben wij geen reacties ontvangen van andere ouders die zich bij deze
ouder willen aansluiten om het toilet schoon te houden. Daarom komt er naast
het huidige maandelijkse schoonmaakrooster een tweede, wekelijks rooster
waarin (ouders van) leerlingen ingedeeld worden om het toilet schoon te houden.
Wanneer het Fanfare orkest weer in ons eigen gebouw repeteert kan dit rooster
worden aangepast zodat de taken worden verdeeld.

Cultuureducatie
Maandag 20 juli zijn opleidingscoördinator Mandy en voorzitter Hans naar het
Schaffelaartheater in Barneveld geweest om zich te laten voorlichten over het
‘cultuur educatie platform’ van de gemeente Barneveld. ‘Cultuur coach’ Gert
Bomhof heeft tijdens deze avond uitgelegd op welke manier basisscholen uit de
gemeente Barneveld in contact kunnen komen met culturele instanties binnen de
gemeente. Denk hierbij aan muziekonderwijs (wij dus), maar ook aan
schilderkunst, poëzie of beeldhouwen.
Aanbieders van cultuur kunnen op dit platform via ‘kaarten’ workshops of lessen
aanbieden, die scholen vervolgens tegen betaling afnemen. Scholen krijgen
hiervoor per kind financiële middelen aangeboden vanuit de overheid en zetten
dit in voor cultuuronderwijs, wat ook nog wordt aangevuld door de gemeente als
extra prikkel om van dit platform gebruik te maken.
Muziekvereniging Crescendo is hier naar toe gegaan om te bekijken of dit
platform ook door ons gebruikt kan worden om bij de scholen in beeld te
blijven. Het risico bestaat namelijk dat initiatieven van de vereniging niet meer
opgemerkt worden door de scholen als we niet deelnemen aan dit platform. De
programma's die wij samen met Tact Muziek aanbieden (Klasse[n]orkest, Crush
Kids!) zouden hierop aangeboden kunnen worden. Of we als vereniging willen
deelnemen aan dit platform en welke manier zal worden overlegd binnen het
bestuur. Het cultuur educatie platform zal van start gaan met ingang van het
nieuwe schooljaar.

Feest
Wat leuk is om te melden, is dat hoorniste Geertje Kok op vrijdag 17 juli is
getrouwd met haar Daan. Met muzikale ondersteuning van enkele leden is het een
mooie dag geweest, zo bewijzen deze foto’s.

Geboorte nieuws is er ook. Bassist Jan Boer heeft met zijn vrouw Daniëlle een
dochter gekregen: Moïse. Haar volledige naam is Moïse Channa Margaretha Boer.
Ze is 10 juli geboren in het ziekenhuis te Amersfoort. Moïse woog bij de geboorte
4090 gram en was 52 cm lang.

Vanzelfsprekend wensen wij Geertje en Daan en de familie Boer alle geluk!

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
24 augustus
26 augustus
26 augustus
29 augustus
1 september
12 september
27 november

Wat
Theorie examens
Koningsdag
Dodenherdenking
Kids in Concert
Seniorenintocht
Praktijkexamens
Festival
Zomervakantie
Eerste repetitie
Optrede zomermarkt
Eerste repetitie o.v. in
Trefpunt
Optreden OVV o.v.
Eerste repetitie
Bourgondisch Voorthuizen
Voorspeelavond

Wie
Leerlingen
Ensemble fanfare
Ensemble fanfare
Fanfare
Fanfare
Leerlingen
Fanfare
Allen
OCV
OCV
Fanfare
Fanfare & OCV
Slagwerkgroep
Allen
Leerlingen

Tot slot
•
•
•
•

Blijf gezond
Blijf betrokken door actief te zijn in datgene wat de vereniging organiseert
Denk er over na om Mandy te ondersteunen (zie oproep vorige nieuwsbrieven)
Geniet van de zomervakantie en we hopen jullie allemaal weer terug te zien in
augustus en september!

