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Nieuw sbrief 3 
 

 

Beste leden van de Apeldoornse Muziekfederatie, 

 

Heel voorzicht ig beginnen de meeste AMF verenigingen weer te doen waarvoor ze 

zijn opgericht namelijk muziek maken. Het kan nog niet zoals we allemaal w el 

zouden w illen maar we gaan in ieder geval weer spelen en we zien elkaar weer. 

We hopen van ganser harte dat het COVID-19 virus geen slachtoffers heeft 

gemaakt binnen jullie vereniging. Wanneer er w el slachtoffers zijn te betreuren dan 

hopen w ij dat er binnen jullie vereniging de mogelijkheid is om het verlies van een 

muzikant op gepaste w ijze samen te verwerken. 

In deze voor alle verenigingen moeilijke periode is de t ijd aangekomen om te 

bekijken hoe we de komende t ijd weer op kunnen starten met repetit ies en 

optredens. Er zullen tal van vragen moeten worden beantwoord.  

 Hoe moeten we invulling gaan geven aan het door het KNMO opgestelde 

protocol? En hoe kunnen we inspelen op toekomstige aanpassingen van regels 

en protocollen (ruimer of restrictiever)? 

 Kunnen we groepsrepetities gaan houden? En zo ja, welke groepen, in wat 

voor ruimtes en wanneer? 

 Moeten we de zomervakantie maar overslaan en ons gaan voorbereiden op de 

start van het nieuwe verenigingsseizoen, zoals één van de AMF-leden na een 

ledenraadpleging heeft besloten? 

 Kunnen we ons al op optredens gaan richten? Wanneer kunnen deze 

optredens dan plaats gaan vinden en met welke mogelijkheden of 

beperkingen? 

Dit zijn heel veel vragen waar nu nog geen definit ief antw oord op kan worden 

gegeven omdat ook nog niet  duidelijk of er een tweede golf  van besmett ingen 

komt. Voor de bestuursleden van de aangesloten verenigingen zijn dit  intensieve 

t ijden waarbij we moeten leren leven met veel onzekerheden. Wel w illen we jullie 

adviseren vooral veel contact met de leden te blijven houden en de leden ook te 

betrekken bij de keuzes en moeilijke beslissingen over de vereniging. Als AMF 

w illen we jullie hierbij helpen en waar zinvol krachten bundelen en gezamenlijk 

optrekken. Samen staan we alt ijd sterker. 

Gevolgen voor de aangesloten verenigingen 
Het drie maanden lang niet in verenigingsverband bij elkaar komen heeft 

ongetw ijfeld impact gehad op je club. Misschien hebben er wel leden afgehaakt of 

contribut ie teruggevorderd. Waarschijnlijk is act ieve ledenw erving opgeschort, wat 

een risico voor de toekomst inhoudt en moet er snel w eer begonnen w orden met 

het werven en opleiden van nieuwe leden. Ga bij dit  werven van nieuw e leden 

geen leden werven bij andere muziekverenigingen. Wees hierin solidair. De jeugd 

heeft de toekomst (van jullie vereniging in handen). Daarom waren w ij begin dit  
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jaar begonnen met het ontw ikkelen van ‘ ’Jeugdbeleid’ ’  en is een bestuurslid belast 

met de portefeuille Jeugdzaken. De najaarsledenvergadering gaan we hierover met 

jullie in discussie. 

Mocht je muziekvereniging krimpen of nauwelijks nog levensvatbaar zijn, kijk dan 

eens serieus naar structurele samenwerking met andere verenigingen binnen de 

AMF of misschien wel met andere culturele verenigingen, zoals bijvoorbeeld een 

koor. In dat verband zijn w ij de samenwerking met de Apeldoornse Koren Federatie 

AKF aan het intensiveren. 

Ook kan door het  ontbreken van betaalde optredens of  inkomsten uit  baromzet en 

het doorlopen van de vaste kosten misschien wel een f inancieel probleem zijn 

ontstaan. Op de site van de KNMO kun je hierover meer informatie vinden.  

Als verenigingen moeite hebben om aan hun KNMO-verplicht ingen te voldoen, dan 

kunnen zijn contact opnemen met de KNMO via corona@knmo.nl. Meer informatie 

over de kort ing op de afdracht aan Buma/Stemra is te vinden op de site van de 

organisatie. De informatie voor w inkels, instellingen en bedrijven geldt ook voor 

muziekverenigingen die hun Bumapremies afdragen via de KNMO: 

https://ww w.bumastemra.nl/informatie-voor-muziekgebruikers-in-verband-met-

coronavirus. 

 

Rijksbijdrage voor ondernemers 
Er is ook een mogelijkheid voor bij de Kamer van Koophandel ingeschreven 

verenigingen en st icht ingen om via het  noodloket ondernemers een aanvraag te 

doen voor een eenmalige bijdrage van € 4.000. Vooralsnog lijkt  dit  gezien de 

voorwaarden alleen mogelijk voor verenigingen en st icht ingen met een eigen 

gebouw . Muziekvereniging Prins Bernhard heeft  ons via het Coranaplatform (zie 

hierna) deelgenoot gemaakt van de gehonoreerde aanvraag. PB heeft een ‘‘echt ’’  

eigen gebouw (dus niet als alleenhuurder van een gebouw ) en daarom heel andere 

kosten en inkomstenderving dan andere verengingen. Een korte opsomming: pacht 

grond, energiekosten en water, afvalstoffenheff ing, waterschapslasten, OZB, 

verzekeringen, kosten website, kosten dirigenten, contribut ie en abonnementen en 

als gemiste inkomsten: optredens drie avondvierdaagseintochten, opbrengst 

voorjaarsconcert, verhuur zaal aan koor, gemiste w inst op omzet, opbrengst 

bardienst zwarte cross, opbrengst bardienst opwekkingsfest ival. 

 

Corona Platform AMF 
Albert Gerritsen van muziekvereniging DAP heeft het init iat ief genomen om via een 

Whatsappgroep (het z.g. Coronaplatform), contact te houden met andere 

verenigingen. Via dit  platform worden ervaringen uitgew isseld en t ips gedeeld. Op 

dit  moment lijkt  dit  veel gericht  op de HAFABRA en showkorps wereld maar ook 

andere soorten AMF-leden kunnen hier aan deelnemen en hun ervaringen delen. 

We maken hierbij gebruik van meerdere social media platforms (website, blogs, 

WhatsApp, email, Facebook). Via secretaris@apeldoornsemuziekfederatie.nl kun je 

hier aan deelnemen. Ideeën voor verbetering zijn ook alt ijd welkom!  

 

Contact met de gemeente 
Wij zijn erg blij met de manier waarop de afdeling Cultuur en Erfgoed van de 

gemeente Apeldoorn met ons samenwerkt. We hebben daarmee één loket voor 

allerlei last ige vragen over de regels en protocollen rondom repetit ies en optredens, 

subsidies, steunregelingen etc. Jullie kunnen vragen aan ons sturen (via 

secretaris@apeldoornsemuziekfederatie.nl), die w ij vervolgens aan de gemeente 

zullen voorleggen. Omgekeerd houden w ij jullie allemaal op de hoogte van de 

ontw ikkelingen via de mail en de nieuwsbrief . 

mailto:corona@knmo.nl
https://www.bumastemra.nl/informatie-voor-muziekgebruikers-in-verband-met-coronavirus
https://www.bumastemra.nl/informatie-voor-muziekgebruikers-in-verband-met-coronavirus
mailto:secretaris@apeldoornsemuziekfederatie.nl
mailto:secretaris@apeldoornsemuziekfederatie.nl
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Ledenbijeenkomst 
Omdat onze ledenvergadering op 28 maart niet  is doorgegaan hebben w ij elkaar 

langere t ijd niet kunnen spreken. Er is echter door het  opstarten van de act iviteiten 

nu heel veel met elkaar te bespreken. Daarom heeft het AMF bestuur besloten om 

op 4 juli 2020 om 13.30 uur in het DAP muziekcentrum een ledenbijeenkomst te 

beleggen. Dit  is een informele bijeenkomst: we bespreken alleen zaken die 

betrekking hebben op het weer op poten zetten van onze muziekactiviteiten in de 

ruimste zin van het woord. Onze contactpersoon bij de gemeente Apeldoorn, 

mevrouw  Lizz Tulk zal bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. Zij w il graag eventuele 

vragen van de AMF-leden van te voren teogezonden krijgen, zodat ze zich zo goed 

mogelijk kan voorbereiden. Je kunt discussiepunten voor de leden en vragen aan 

mevrouw  Tulk naar het AMF-secretariaat sturen: 

secretaris@apeldoornsemuziekfederatie.nl. 

Ook gaan we in discussie over een eventuele samenw erking met de Nationale 

Jeugdorkesten (NJON), die hun landelijke basis in Orpheus hebben. De gemeente 

Apeldoorn st imuleert de samenwerking tussen deze orkesten en de plaatselijke 

muziekverenigingen. 

Je begrijpt dat  we in verband met de RIVM-regels graag vooraf  w illen weten, w ie 

er naar de bijeenkomst komen (één vertegenw oordiger per vereniging). Geef de 

informatie door aan secretaris@apeldoornsemuziekfederatie.nl. Als alle 20 leden 

van de AMF een eigen vertegenw oordiger afvaardigen en het AMF-bestuur voltallig 

aanwezig is zijn we (met onze gast erbij) met 25 personen, dus blijven we mooi 

binnen de 30-personenlimiet. Mocht het niet  mogelijk zijn om een 

vertegenw oordiger van je vereniging naar deze ledenvergadering af te vaardigen, 

geef dit  dan t ijdig aan, dan gaan we de mogelijkheid onderzoeken om hem of haar 

deze bijeenkomst online bij te laten wonen. 

 

Noodverordening 
Inmiddels is gisteren, 15 juni, de nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio 

Noord- en Oost-Gelderland in werking getreden. Veel extra ruimte biedt  deze 

nieuwe verordening niet  en erg veel verduidelijking evenmin, zodat we (althans de 

verenigingen die het betreft) afhankelijk blijven van de interpretat ie van de 

verordening door de gemeente. Het gaat dan met name om verenigingen die 

gebruik maken van z.g. mult ifunctionele complexen. Dat betreft  in elk geval de 

Muziekvereniging Ugchelen, VIOS Hoenderloo, OLTO Loenen, Prinses Juliana 

Uddel en Muziekvereniging Klarenbeek): 

 

Artikel 2.1 Verboden samenkomsten 

1. Het is verboden om in voor publiek openstaande gebouwen (daar vallen 
dorpshuizen onder) en daarbij behorende erven, dan wel in besloten plaatsen niet 
zijnde woningen, samenkomsten van meer dan dertig personen, exclusief personeel, te 
laten plaatsvinden, te organiseren te laten organiseren of te laten ontstaan, dan wel 
aan dergelijke samenkomsten deel te nemen. 
Artikel 2.1f Multifunctionele complexen 
1. Indien in een gebouw zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, meerdere andere 
zelfstandige functies zijn opgenomen, is het maximum van 30 personen per gebouw 
niet van toepassing, onder de volgende voorwaarden: 
a. de verschillende functies zijn functioneel van elkaar gescheiden; 
b. de verschillende functies beschikken elk over een zelfstandige ruimte binnen het 
gebouw; 
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c. per zelfstandige functie niet meer dan 30 personen, exclusief personeel, aanwezig 
zijn, tenzij deze verordening voor die functie een hoger aantal personen toestaat; en 
d. de inrichting in het gebouw wordt zodanig georganiseerd dat bezoekersstromen 
zoveel mogelijk van elkaar gescheiden zijn en bezoekers van de verschillende functies 
steeds 1,5 meter afstand kunnen houden. 
2. Dit artikel is niet van toepassing op zalencentra of –complexen. 
 
In de toelichting van de VNOG staat: 
Dit artikel biedt multifunctionele complexen de mogelijkheid om in afwijking van 
artikel 2.1 een groter aan personen dan 30 per gebouw te laten samenkomen. Het 
aantal personen per zelfstandige functie is maximaal 30, dan wel maximaal het aantal 
personen dat voor deze specifieke functie is toegestaan (scholen, BSO, bibliotheek, 
theater). Het is dus niet toegestaan om binnen een horeca-inrichting per afzonderlijke 
ruimte 30 personen te laten samenkomen. 
Het tweede lid (Dit artikel is niet van toepassing op zalencentra of –complexen) maakt 
duidelijk dat het zalencentra en complexen niet is toegestaan om tegelijkertijd diverse 
zalen te verhuren voor feesten, bruiloften of congressen. 
 

VIOS Hoenderloo kan gewoon repeteren in het dorpshuis, Muziekvereniging 

Ugchelen (in het dorpshuis met een horeca-afdeling) niet. Hoe het met OLTO, 

Klarenbeek en Uddel gaat, zou ik graag w illen weten! 


