
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 maart 2021 
Algemene Nieuwsbrief 

Muziekvereniging Crescendo 

 

Volg jij Crescendo 
al op Twitter en 

Facebook? 
En Instagram? 

   

Beste leden van Muziekvereniging Crescendo, 
 
De maand maart is alweer bijna voorbij, dus hoog tijd om jullie een update te geven 
over de verschillende zaken die spelen binnen onze vereniging! 
 
 
 
 

Repetities en lessen 
Volgens de huidige maatregelen rondom Covid-19 is het toegestaan om te repeteren 
met jeugdleden <17 jaar, waarbij twee volwassenen aanwezig mogen zijn. Daarom 
heeft op 10 maart het OCV de repetities in ons gebouw weer hervat. Daarnaast is er 
ook een nieuw OpStapOrkest (OSO) gevormd dat op dezelfde dag van start is gegaan! 
Wegens technische redenen heeft de Slagwerkgroep de repetities nog niet kunnen 
hervatten, maar ook zij zullen zo snel mogelijk weer van start gaan.  
Helaas worden de (individuele) muzieklessen nog steeds online gegeven omdat het 
beroep van muziekdocent nog niet is vrijgegeven om weer ‘op locatie’ aan de slag te 
gaan. We houden, in overleg met Tact Muziek, de maatregelen hierover nauwlettend 
in de gaten zodat ook deze lessen weer zo snel mogelijk in ons eigen gebouw kunnen 
worden gegeven wanneer de voorschriften dit mogelijk maken. 
 
Binnen het Fanfare orkest wordt geëxperimenteerd met de mogelijkheid om online 
samen te spelen via het programma Jamulus. De eerste sessie was woensdag 24 
maart met positieve reacties van de deelnemers, dus deze online ‘repetities’ blijven 
de komende woensdagen zeker op de agenda! 

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


 

Vacante bestuursposities 
Zoals jullie weten zijn er binnen het bestuur twee vacante posities, die van 
opleidingscoördinator en algemeen bestuurslid (met als voornaamste functie 
representatie van de fanfarecommissie). Omdat er tot nu toe geen aanmeldingen 
zijn gekomen voor deze posities wil het bestuur gericht in gesprek met een aantal 
personen om deze functies alsnog opgevuld te krijgen.  
Het is van belang voor ons allemaal, voor ieder lid, om een voltallig bestuur te 
hebben zodat alle nodige zaken kunnen worden gedaan en we proactief in plaats 
van reactief kunnen handelen.  
Uiteraard is het nog steeds mogelijk om je aan te melden voor een 
bestuursfunctie, of meer informatie over de functies op te vragen. Benader 
hiervoor één van de huidige bestuursleden of stuur een email naar 
bestuur@crescendo-voorthuizen.nl  
 
 

 
Cultuursubsidie  
In de vorige nieuwsbrieven zijn jullie geïnformeerd over een subsidie aanvraag 
voor de aanschaf van een audio-video registratieset. Met deze set hopen we in de 
toekomst ook online van ons te kunnen laten horen en de effectiviteit van 
repetities te vergroten. Omdat het aantal subsidie aanvragen hoger was dan de 
subsidiepot van de gemeente vreesden we dat Muziekvereniging Crescendo 
achter het net zou vissen.  
Maar… op 12 maart ontvingen wij het bericht dat onze vereniging €2.460 
toegekend krijgt, dit is 50% van het door ons aangevraagde bedrag!  
Omdat deze subsidieronde flink werd overvraagd zal er een tweede subsidieronde 
wordt uitgeschreven, waarover op 9 april meer informatie zal worden gegeven. 
Indien mogelijk zullen wij ook op deze ronde inschrijven om alsnog het volledig 
aangevraagde bedrag gesubsidieerd te krijgen.  
 
 

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

- De muzieklessen worden online verzorgd door de docenten 
- De repetities van het OSO en OCV zijn weer inmiddels weer opgestart, die 

van de Slagwerkgroep volgen op korte termijn. De fysieke repetities van 
het Fanfare orkest zijn vooralsnog stilgelegd, maar online kan via het  
programma Jumulus samen worden gespeeld  

- (Maandelijkse) schoonmaakwerkzaamheden zijn tot nader order 
opgeschort 
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Overige zaken 
- Sinds maart is er wifi beschikbaar in ons gebouw. Doel van dit aangelegde 

netwerk is om docenten en dirigenten te ondersteunen in hun werk tijdens 
repetities en lessen. Daarom is het geen open netwerk, maar afgegrendeld 
met een wachtwoord dat alleen wordt gedeeld met het bestuur, docenten 
en dirigenten.  

- Op de website van de gemeente Barneveld is onder de button ‘Cursussen 
en Vrije Tijd’ een overzicht gemaakt van verenigingen binnen de gemeente. 
Ook Muziekvereniging Crescendo staat hierbij vermeld met een 
zogenoemde ‘leskaart’ waarop potentiële leden en belangstellenden in een 
korte samenvatting een overzicht krijgen van onze vereniging.  

- In het op te stellen beleidsplan willen we beginnen met het onderdeel 
‘Opleidingen, waarvoor Mandy, Evert en Hans afgelopen periode voorwerk 
hebben verricht. Deze ideeën en ambities zijn in maart ook besproken 
binnen het bestuur. Hiermee is duidelijker geworden wat we belangrijk 
vinden voor onze vereniging en waar we naar toe willen. Volgende stap is 
om hierover in gesprek te gaan met onze partner Tact Muziek om te zien of 
we elkaar hier nog steeds in kunnen vinden, maar uiteraard zal dit ook 
worden opgenomen met onze nieuw aan te stellen Opleidingscoördinator.  

 
 
 
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 

4 mei Dodenherdenking Ensemble fanfare 

25 mei Kids in Concert Fanfare 

3 juli Braderie tijdens NDK Allen 

9 september Bourgondisch Voorthuizen Allen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 


