27 januari 2021

Algemene Nieuwsbrief
Muziekvereniging Crescendo
Beste vrienden van Muziekvereniging Crescendo,
Het is alweer einde januari, wat vliegt de tijd! De oliebollen en het kerstdiner zijn
alweer vergeten, nu de kilo’s nog
Hopelijk is iedereen het nieuwe jaar gezond
begonnen. Namens het bestuur wensen wij jullie allemaal een heel goed, gezond en
voorspoedig nieuw jaar. Wij kijken er naar uit elkaar weer te kunnen ontmoeten.
Deze brief heeft iets langer op zich laten wachten dan gewoonlijk, maar dat is niet
omdat er niets te melden valt. Er gebeurt genoeg!

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

Vanuit het bestuur
12 januari heeft het bestuur weer vergaderd. Daarbij zijn verschillende zaken
besproken, waarvan we enkele ook met jullie willen delen:
- Zoals eerder aangekondigd via de mail en in vorige nieuwsbrief zal onze
Algemene Ledenvergadering plaatsvinden op dinsdag 16 februari. Voorgaande
jaren kwamen we hiervoor bijeen in ons verenigingsgebouw, maar dit jaar zal
dat helaas niet mogelijk zijn vanwege het coronavirus. Daarom zal deze
ledenvergadering digitaal worden gehouden. Meer informatie hierover,
evenals de vergaderstukken, zullen jullie in aanloop naar de ALV ontvangen
via de mail.
- Helaas heeft Opleidingscoördinator Mandy aangekondigd haar
bestuursfunctie neer te leggen na de ledenvergadering. Het bestuurswerk en
haar drukke baan als juriste kunnen niet meer goed worden gecombineerd
waardoor ze heeft besloten haar positie terug te geven. Natuurlijk vinden wij
dit als bestuur heel jammer, maar begrijpen de afweging. Hiermee komt de
bestuursfunctie van Opleidingscoördinator vrij per 16 februari.
- Vanwege de grote hoeveelheid documenten die wordt gebruikt en
opgeslagen binnen het bestuur wordt nagekeken of de opslag hiervan in de
cloud een praktisch hulpmiddel is: op deze manier zijn documenten snel terug
te vinden en in te kijken voor relevante bestuursleden.
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Zoals eerder vermeld zal Muziekvereniging Crescendo niet deelnemen aan
de alternatieven die zijn voorgesteld door de gemeente Barneveld ter
vervanging van de inzameling van oud papier. Consequentie hiervan is dat
wij op termijn geen subsidie meer zullen ontvangen van de gemeente.
Hiervoor willen wij zelf een alternatief zoeken zodat we financieel gezond
blijven. Het bestuur wil een commissie samenstellen die onderzoekt op
welke manier wij alternatieve inkomsten kunnen genereren.
Het inkleuren van het beleidsplan voor onze vereniging is begonnen;
voorzitter Hans en opleidingscoordinator Mandy hebben een gesprek gehad
met fanfarelid Evert van den Broek over het onderwerp ‘Opleidingen’.
Daarnaast is er ook contact geweest met dirigente Nyncke (OCV/OSO) voor
meer inspiratie. Dit onderwerp zal ook worden besproken met TacT Muziek.
Het doel van deze gesprekken is om een duidelijke visie te ontwikkelen voor
onze opleidingen en welke activiteiten bijdragen aan het bereiken hiervan.
In de vorige nieuwsbrief is geschreven over de mogelijkheid om subsidie
aan te vragen bij de gemeente. Idee is om de repetitieruimte uit te rusten
met apparatuur om op te nemen (audio/video) en live te kunnen streamen.
Dankzij overleg met fanfarelid Gert Vinke zijn de mogelijkheden hiervoor
een stuk concreter geworden. Wij verwachten deze subsidieaanvraag voor
31 januari te kunnen deponeren bij de gemeente. Redenen om dit doel te
verbinden aan de subsidieaanvraag zijn onder andere:
o Kleine concerten kunnen rechtstreeks ten gehore worden gebracht
vanuit ons eigen gebouw. Denk aan ensembles, solistische optreden,
voorspeelavonden
o Opname van promotiefilmpjes voor meer naamsbekendheid en het
aantrekken van nieuwe leden
o Een interactief programma met scholen ter educatie (geen gesleep
met instrumenten)
o Mogelijkheid om repetities te evalueren
o Verhuur/gebruik van onze repetitieruimte door derden die een
dergelijke installatie niet hebben. In zo’n situatie zal het onze
verantwoordelijkheid zijn er voor te zorgen dat de apparatuur op de
juiste manier wordt gebruikt
De herkenbare Crescendo truien die door enkelen van jullie zijn besteld, zijn
besteld bij de leverancier. Hopelijk kunnen we deze op niet al te lange
termijn overhandigen aan de betreffende personen.
Dit jaar zal het traditionele Lenteconcert in maart geen doorgang kunnen
vinden. Al zou het wettelijk mogelijk zijn om een dergelijk evenement te
organiseren in maart, dan zou er onvoldoende voorbereidingstijd zijn voor
onze orkesten en organisatie. Om ons toch te laten horen op deze dag is het
idee van ieder orkest van onze vereniging een opname te publiceren. Alle
individuele partijen van een orkeststuk zullen hiervoor worden opgenomen
in ons gebouw, die dan onder elkaar worden gezet zodat uiteindelijk het
complete orkest te horen is. Uiteraard kan dit alleen doorgang vinden
wanneer de overheidsmaatregelen dit toelaten. Zodra hier meer informatie
over bekend is zullen jullie deze ontvangen.

Update Covid-19
Over de situatie rondom het coronavirus kunnen we kort zijn; helaas is er nog
geen zicht op verruiming van de regels. Hierdoor is er nog geen mogelijkheid om
samen muziek te maken of muzieklessen te volgen in ons eigen gebouw. Wel
wordt er mondjesmaat ingeënt. Dit is een positieve ontwikkeling waarmee we
toch langzaamaan steeds dichter bij het normaal van vroeger lijken te komen. Het
is een kwestie van de lange adem waar wij als getrainde muzikanten geen moeite
mee hebben. Houd vol alsjeblieft. Betere tijden komen echt. De consequenties van
de huidige maatregelen:
- De muzieklessen worden online verzorgd
- Orkestrepetities zijn tot nader order opgeschort. In deze periode staat het
dirigenten vrij om online activiteiten aan te bieden ter vervanging
- Schoonmaakavonden zijn tot nader order opgeschort

Oproep
Zoals hierboven vermeld heeft Mandy de Bree aangekondigd afscheid te nemen
van haar bestuurderspositie. Dit betekent dat tijdens de ledenvergadering op 16
februari 2 vacante posities in te vullen zijn: vertegenwoordiging naar de
fanfarecommissie en opleidingscoördinator. Prachtige posities met veel
mogelijkheden! Als vertegenwoordiger van de fanfare commissie ben je, samen
met de andere leden van de faco bepalend voor het aanbod van muzikale
activiteiten voor het fanfare orkest.
Als opleidingscoördinator sta je in nauw contact met leerlingen, ouders, docenten
en dirigenten met als uiteindelijke doel om enthousiaste leerlingen op te leiden
tot muzikant in één van onze orkesten. Wanneer deze positie niet wordt ingevuld
betekent dit dat het bestuur minder slagvaardig kan zijn rondom de opleiding en
onze opleidingsorkesten. Juist in deze tijd is een daadkrachtig bestuur,
vertegenwoordigd op alle fronten, noodzakelijk om de vereniging op juiste koers
te houden.
Een bestuursfunctie binnen de vereniging is een prachtige manier om betrokken te
zijn met de vereniging. Je mag mee beslissen en actief handen en voeten geven
aan alles wat we organiseren voor leden en liefhebbers van de muziek.
Of je ervaren bestuurder bent of niet, dat maakt niet uit. Het enige wat we van je
vragen is betrokkenheid, affiniteit met muziek en een beetje talent voor
organisatie. De investering qua tijd kan je zelf inplannen en is soms wat meer en
soms wat minder werk. Ben je nieuwsgierig geworden naar één van de
beschikbare posities? Neem dan contact met ons op. Voor deze functies is het niet
noodzakelijk om lid te zijn van de vereniging, dus ook ouders, partners, etc. van
onze leden mogen zich aanmelden

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
16-2
21-3

Wat
(online) Ledenvergadering
Lentconcert

Wie
Iedereen
Allen

Tot slot
-

Het bestuur wil graag samen met de leden werken aan een beleidsplan voor de
vereniging. Als je het leuk vindt om hier over mee te denken kan je dit
doorgeven via bestuur@crescendo-voorthuizen.nl of één van de bestuursleden

