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Beste leden van Muziekvereniging Crescendo, 
 
In afgelopen nieuwsbrieven beschreven we de hoop dat op korte termijn de muzikale 
activiteiten weer in ons eigen gebouw plaats zouden kunnen vinden. Daarom zijn wij 
extra blij te kunnen melden dat de (her)start hiervan in volle gang is!  
Om jullie een overzicht te geven van de huidige mogelijkheden en op de hoogte te 
brengen van ander nieuws is deze vervroegde nieuwsbrief samengesteld.  
 
 

Hervatting muziekles en repetities 
De opleidingsorkesten zijn alweer enkele weken volop aan het repeteren, maar door 
de nieuwe versoepelingen zijn ook de repetities van het Fanfare orkest en de 
muzieklessen weer hervat in ons eigen gebouw. Concreet betekent dit het volgende: 

- Per 21 mei zullen alle muzieklessen weer in ons eigen gebouw worden 
gegeven. In de dagen vóór de muziekles zullen leerlingen bericht ontvangen 
van de docent voor een gezondheidscheck (triage). In het geval van 
gezondheidsklachten van leerling en/of docent zal de muziekles alsnog online 
worden gegeven.  

- Het Fanfare orkest is opgedeeld in vier ensembles. Op woensdagavond zullen 
deze in twee rondes repeteren (19.30 – 20.30 en 21.00 – 22.00), waarbij 
gelijktijdig een ensemble in de tent en in de kantine repeteert zodat iedereen 
op woensdagavond de gelegenheid heeft muziek te maken. Om dit mogelijk 
te maken zal Nyncke de Vries (dirigente OSO en OCV) dirigent Vincent 
Verhage ondersteunen. Voor de duidelijkheid zal een overzicht worden 
opgesteld met de tijdsstippen waarop de verschillende ensembles repeteren 
en door welke dirigent het ensemble zal worden geleid. Dit zal worden 
gedeeld met de Fanfareleden wanneer beschikbaar. De Fanfarecommissie, 
Vincent en het bestuur zullen overleggen waar het Fanfare orkest ‘naar toe 
studeert’ zodat er kan worden voorbereid op een concreet concert. 

 
Om op een veilige en verantwoorde manier samen muziek te kunnen maken is het 
van groot belang dat iedereen zich aan de basisvoorschriften houdt: bewaar 1.5 
meter afstand, draag een mondkapje wanneer je niet op je stoel zit, desinfecteer de 
randen van je stoel na afloop van de repetitie en vang condensvocht (afwatering) op 
met een doek zodat dit niet op de grond valt. Alleen op deze manier kunnen we 
samen veilig muziek maken. Voor een goede hygiëne in het gebouw zullen 
binnenkort de schoonmaakwerkzaamheden ook weer worden opgestart.  
 
 
 

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


 

Vacante bestuursposities 
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen is het bestuur in gesprek 
met twee personen om de momenteel vacante bestuursfuncties te kunnen 
invullen. En nu is het moment dat we jullie hier meer over kunnen vertellen! 
Fanfarelid Anouk Lozeman is enthousiast om de functie van Algemeen Bestuurslid 
op zich te nemen. Anouk zal hierbij de link zijn tussen het bestuur en de Fanfare 
commissie (FaCo) voor stroomlijning van de verwachtingen en ideeën tussen beide 
groepen. Omdat nieuwe bestuursleden alleen tijdens de Algemene 
LedenVergadering (ALV) kunnen toetreden tot het bestuur zal kort na de 
zomervakantie een ALV worden uitgeschreven voor een officiële 
bestuursverkiezing. Anouk zal dan, zonder tegenkandidaten, deelnemen aan het 
bestuur vanaf september. Overigens zal tijdens deze ALV ook een voorstel tot 
wijziging van de statuten voor stemming worden ingebracht, op basis van 
veranderende wetgeving en opvattingen.  
 
Voor de tweede vacante bestuurspositie, die van Opleidingscoördinator, hebben 
we voor het moment geen officieel bestuurslid gevonden maar wél een zeer 
enthousiaste persoon die het bestuur wil ondersteunen en adviseren rondom de 
opleiding. Ons oud-lid Hans van den Heuvel! In de rol van adviseur wil Hans 
aandacht besteden aan de vraag hoe we meer nieuwe leerlingen kunnen 
aantrekken, maar vooral hoe we huidige leerlingen kunnen behouden voor de 
vereniging. Denk hierbij aan de organisatie en opzet van de huidige opleiding, 
maar ook aan activiteiten om leerlingen te motiveren. Zoals hierboven beschreven 
zal Hans vooralsnog niet officieel toetreden tot het bestuur, maar in nauw overleg 
met het bestuur per direct zijn adviserende rol uitoefenen.  
 
 
 

Docentenwissel 
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat koperdocente Yvonne 
Galama afscheid neemt van Tact Muziek als werkgever, waarmee ook een einde 
komt aan haar lessen voor onze koperleerlingen. Onlangs is bekend gemaakt dat 
ook saxofoondocente Sabrina Dronkers Tact Muziek zal verlaten, waarmee ook zij 
afscheid neemt van onze vereniging. Zowel Yvonne als Sabrina zullen de wekelijkse 
lessen blijven verzorgen tot de zomervakantie. In de tussentijd heeft Tact Muziek 
een sollicitatieprocedure opgestart voor nieuwe docenten, die dan vanaf 
september de koper- en saxofoonlessen zullen verzorgen.  
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Geluidsinstallatie 
Zoals jullie weten is vorig jaar een subsidie aanvraag ingediend bij de gemeente 
Barneveld voor een geluidsinstallatie in de koepel. Omdat deze is toegekend willen 
we op korte termijn overgaan tot aankoop. Hiermee hopen we mooie geluid- en 
beeldregistraties te kunnen maken zodat we deze ook online met onze fans 
kunnen delen.  
 
 
 

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 

3 juli Braderie tijdens NDK Allen 

Einde augustus ALV Allen 

9 september Bourgondisch Voorthuizen Allen 

11 & 17 december Kerstconcert i.s.m. popkoor 
Spring 

Fanfare 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
  


