
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Februari 2021 
Algemene Nieuwsbrief 

Muziekvereniging Crescendo 

 

Volg jij Crescendo 
al op Twitter en 

Facebook? 
En Instagram? 

   

Beste vrienden van Muziekvereniging Crescendo, 
 
De frequentie van de nieuwsbrieven is wat onregelmatiger geworden. Er gebeurt best 
wel veel binnen de vereniging en dan schiet het schrijven van een nieuwsbrief er 
soms bij in... De vorige brief dateert alweer van 21 januari! In die tussentijd is de 
subsidie aanvraag voor een audio/video registratie eruit gegaan en hebben we een 
bestuurs- en ledenvergadering gehad plus afscheid genomen van Mandy de Bree als 
bestuurslid. Dus: genoeg om jullie weer over te informeren! 
 
 
 
 

Vanuit het bestuur 
9 februari was de recentste bestuursvergadering, die voornamelijk in het teken stond 
van  de ledenvergadering. Omdat de ledenvergadering online plaatsvond was het 
zoeken hoe op een interessante manier de informatie van 2020 en lopende projecten 
met jullie kon worden gedeeld.  
16 februari vond de ledenvergadering plaats en het bestuur kijkt terug op een 
geslaagde avond met veel interactie tussen leden en bestuur naar aanleiding van het 
gepresenteerde.   
Het is heel spijtig te melden dat tijdens de ledenvergadering Mandy de Bree heeft 
aangekondigd haar bestuursfunctie als Opleidingscoördinator neer te leggen. De 
combinatie van bestuurswerk en haar drukke baan als juriste deed haar met pijn in 
het hart besluiten haar positie terug te geven. Natuurlijk vinden wij dit heel jammer 
maar hebben hier begrip voor en waarderen haar inzet in de afgelopen jaren. Elsebep 
Schimmel heeft haar taken tijdelijk overgenomen. Het bestuur gaat met spoed op 
zoek naar een vervanger voor Mandy zodat we al onze plannen rondom de 
muziekopleiding verder kunnen uitwerken.   

 

 

 

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


 

 

In memoriam Gerrit van de Wetering 

 
Deze maand kreeg het bestuur te horen dat op 5 februari ons erelid Gerrit van de 
Wetering is overleden. Gerrit is ruim 40 jaar lid geweest van onze vereniging en 
heeft zich op vele manieren betrokken getoond. Het volgende memoriam staat op 
onze website.  
 

==================================== 

Gerrit kwam uit Heerwaarden een klein plaatsje in de Betuwe. Omdat hij zijn 
huidige vrouw Hennie leerde kennen kwam hij in Terschuur wonen. Ging werken bij 
de Eltomation in Barneveld. Speelde cornet  en zocht een vereniging. Hij vond deze 
gelukkig in Crescendo. Jaren speelde Gerrit de 1e bugel.  Was een trouwe 
deelnemer aan de repetities en bij optredens. Miste bijna nooit. Na een 10-tal jaren 
vroeg hij of hij hoorn mocht spelen. Daar was ook behoefte aan. Gerrit was altijd 
bereid om te helpen bij allerlei acties en werkzaamheden. En hielp altijd met de 
oud-papieractie.  Na zijn pensionering hielp hij zelfs elke maand om achter de auto 
aan te lopen om het papier ophalen. Na vele jaren op de hoorn te hebben gespeeld 
wilde hij zelf stoppen. 

Het toenmalige bestuur benoemde hem tot erelid van verdienste van de vereniging. 
September 2018 was Gerrit 40 jaar muzikant. En brachten we hem een muzikale 
hulde in Terschuur. 

=================================== 
 

Tijdens de begrafenis hebben enkele leden van het Fanfare orkest op verzoek van 
familie Van de Wetering ‘Blijf bij mij Heer’ gespeeld op de begraafplaats. Na afloop 
heeft de familie laten weten deze bijdrage bijzonder te hebben gewaardeerd.  



 

Update cultuursubsidie  
In de vorige nieuwsbrief is geschreven over de subsidie aanvraag om een 
audio/video registratieset te kopen zodat we ook online van ons kunnen laten 
horen. Tevens biedt een dergelijke installatie de mogelijkheid onze activiteiten 
verder te verruimen. 
 
De gemeente heeft aangegeven dat er ruim is ingeschreven op de beschikbare 
subsidie. Omdat deze subsidie bedoeld is ter ondersteuning van culturele 
instanties die het financieel zwaar hebben maar ook voor instanties die willen 
innoveren, is te begrijpen dat de animo groot is. Om tot een eerlijke verdeling van 
de subsidie te komen is de gemeente aan het inventariseren welke instantie dit 
het hardst nodig heeft. Zoals jullie hebben kunnen vernemen tijdens de 
ledenvergadering heeft Muziekvereniging Crescendo zeker te lijden van Covid-19, 
maar kunnen we financieel het hoofd nog boven water houden. Daarom is het 
onwaarschijnlijk dat wij op dit moment in aanmerking komen voor subsidie. Half 
maart zal de gemeenteraad een besluit nemen over de mogelijkheid van een 
tweede subsidieronde waar wij dan nogmaals op in zullen schrijven.   
 
 

Covid-19 
Nogmaals de consequenties van de huidige maatregelen rondom het coronavirus: 

- De muzieklessen worden online verzorgd door de docenten 
- Orkestrepetities zijn stilgelegd totdat de maatregelen weer worden 

aangepast  
- Dirigenten zijn vrij om online activiteiten aan te bieden 
- (Maandelijkse) schoonmaakwerkzaamheden zijn tot nader order 

opgeschort 
 
 
 

Opname muziekstuk 

In de vorige nieuwsbrief zijn jullie geïnformeerd over het voornemen om rondom 
de datum van ons Voorjaarsconcert een opname te publiceren (21 maart, helaas 
moet het concert dit jaar weer worden geannuleerd).  
Idee hiervan is om alle leden die het leuk vinden om hieraan mee te werken het 
stuk ‘Campus Intrada’ van Jacob de Haan in te laten spelen in ons eigen gebouw. 
De partij van iedere deelnemer wordt individueel opgenomen waarna het tot één 
gezamenlijk stuk zal worden samengevoegd. De datum voor deze opnamedag was 
vastgesteld op 6 maart, maar met de huidige versoepelingen zoals afgekondigd op 
23 februari ziet het bestuur geen mogelijkheid om dit plan op dit moment uit te 
voeren. Daarom zal, wanneer er zicht is op meer mogelijkheden, een nieuwe 
datum worden vastgesteld. De partijen van het stuk zullen jullie in de komende 
dagen per email toegestuurd krijgen zodat het oefenen alvast kan beginnen! 
 
 
 
 
 
 

  



 

Oproep 
Zoals eerder vermeld heeft Mandy de Bree aangekondigd afscheid te nemen van 
haar bestuurspositie. Helaas betekent dit dat het bestuur minder slagvaardig kan 
zijn rondom opleidingen. Juist in deze tijd is een daadkrachtig bestuur, 
vertegenwoordigd op alle fronten, noodzakelijk om de vereniging op koers te 
houden. Omdat er al een vacante vacature was betekent dit dat er nu twee 
vacatures beschikbaar zijn: vertegenwoordiging van de fanfarecommissie en 
opleidingscoördinator. Prachtige posities met veel mogelijkheden om zowel 
binnen de fanfarecommissie als opleiding bepalend te zijn voor welke muzikale 
activiteiten wij binnen de vereniging aanbieden.  
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 plannen 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. Lid zijn is niet nodig, dus ouders of partners mogen zich ook 

aanmelden        
 
 

Beleidsplan 
Tijdens de ledenvergadering zijn enkele punten uit het beleidsplan toegelicht. Het 
was fijn om inhoudelijke reacties te krijgen; voor het bestuur een teken dat er veel 
betrokkenheid is bij de vereniging en waar wij onszelf zien in de toekomst.  
In de nieuwsbrief is herhaaldelijk opgeroepen je aan te melden om mee te denken 
over specifieke onderwerpen.  Helaas is daar maar zeer beperkt gehoor aan 
gegeven, terwijl de ledenvergadering liet zien dat het wel degelijk leeft onder de 
leden. Tijdens de volgende bestuursvergadering zal opnieuw worden overlegd hoe 
de betrokkenheid van leden bij opstellen van het beleidsplan toch kan worden 
vergroot. Vooruitlopend hierop is er de optie spreekavonden te organiseren 
waarin het bestuur jullie mee neemt in wat er nu op papier staat. Middels korte 
(online) sessies kunnen we dan toch een beter gevoel krijgen bij wat er leeft.  
Alternatief zou kunnen zijn gericht mensen te benaderen, met het nadeel dat 
mensen die niet zijn benaderd zich dan misschien gepasseerd voelen.  
Naar aanleiding van de ledenvergadering en de reacties rondom missie/visie is er 
woensdag 24 februari een inspraakmogelijkheid geweest voor Fanfare leden. Er is 
gekozen om met deze groep te beginnen omdat we tot nu toe enkel vanuit dit 
orkest inhoudelijke reacties hebben gekregen. Mogelijk dat mensen zich van 
buiten de groep zich nu gepasseerd voelen. Dit is natuurlijk niet de intentie, 
daarom dat het bestuur ook in overleg gaat hoe dit beter te doen en een bredere 
groep te bereiken.    
 

  



 

 

 
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 

6 maart (onder voorbehoud) Opnamedag Iedereen 

21 maart Voorjaarsconcert Allen 

4 mei Dodenherdenking Ensemble fanfare 

25 mei Kids in Concert Fanfare 

3 juli Braderie tijdens NDK  

9 september Bourgondisch Voorthuizen 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 
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