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Nieuwsbrief 4 
 
 
Beste leden van de Apeldoornse Muziekfederatie, 
 
 
Het bestuur van de AMF heft besloten na elke bestuursvergadering een nieuwsbrief uit 
te brengen met daarin de belangrijkste gesprekspunten en besluiten van het bestuur. 
Deze vierde nieuwsbrief betreft de bestuursvergadering (online!) van 29 januari. 
 

Jeugdbeleid 
De AMF vindt het heel belangrijk dat de federatie een bijdrage lever teen het 
jeugdbeleid van de verenigingen. René van Gerwen houdt zich specifiek met het 
jeugdbeleid bezig en heeft al een aanzet voor een intern discussiestuk gemaakt. De 
AMF wil met een visie komen, maar pas nadat duidelijk is hoe de verenigingen erin 
staan. De AMF zal daarom een enquête naar de leden sturen met een aantal vragen 
over het jeugdbeleid van de aangesloten verenigingen. 
 

Ledenvergadering 
Het bestuur vindt het tijd voor een ledenvergadering en schrift die uit voor zaterdag 17 
april 2021 om 13.30 uur. Hopelijk is er dan fysiek weer wat mogelijk en het bestuur zal 
DAP vragen of de vergadering in hun gebouw kan worden gehouden. Als fysiek 
vergaderen niet lukt, opteert het bestuur voor een online vergadering. Veel leden zijn 
met dat verschijnsel al vertrouwd. Als er een online vergadering komt, organiseren we 
eerst een proefsessie (een soort online AMF-borrel), omdat vergaderen met een in 
potentie zo grote groep wel enige oefening vergt. 
Op de agenda van de ledenvergadering komen in elk geval de vaste punten zoals de 
financiële verantwoording en bestuursverkiezing (Arie Tempelman, voorzitter en Chris 
de Boer, secretaris hadden in 2020 zullen aftreden en Tom Bosma in 2021; alle drie 
zijn herkiesbaar met dien verstande dat Chris nog één periode beschikbaar is). 
 

Samenwerking met de Apeldoornse Korenfederatie 
Het bestuur staat niet onwelwillend tegenover verdere samenwerking met de AKF en 
sluit een fusie tussen de twee federaties niet bij voorbaat uit. AMF en AKF wisselen al 
regelmatig informatie uit en hebben de statuten naast elkaar gelegd. De verschillen zijn 
niet heel groot, al spreken onze statuten uitdrukkelijk van “instrumentale muziek”. 
Vertegenwoordigers van de AMF bezoeken de ledenvergadering van de AKF en 
andersom wordt de AKF uitgenodigd bij onze ledenvergadering. 
 

Na de lockdown 
Er zijn wat ideeën, maar het AMF Support Team kan op dit moment niet erg veel doen. 
René van Gerwen heeft contacten met de organisatie van de Culturele Pleinmarkt in 
juni. Hoewel ervaringen in een inmiddels al weer ver verleden niet heel positief zijn, 
overweegt de AMF toch een of twee kramen op de CPM te huren, waarin de 
verenigingen zich kunnen presenteren. Vorig jaar was er een programma gepland met 
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optredens van koren en orkesten, maar in het programma van 2021 is dat niet het 
geval.  
 

 
 
De AMF vindt dat wel jammer, al is het wel duidelijk dat juni voor een goed verzorgd 
optreden wat vroeg is: de orkesten en koren hebben vermoedelijk, als ze weer kunnen 
repeteren, toch betrekkelijk veel tijd nodig om weer op hun normale niveau te komen. 
Misschien kunnen we iets anders doen dan een “officieel concert(je)”. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan een Play In. Het is bekend dat André Jansen van het Platform AK en 
Gigant werkt aan een muzikale happening ná de lockdown, waarvoor het Apeldoorns 
Symfonieorkest en de Apeldoornse Jeugdorkesten zijn uitgenodigd, maar ander AMF-
leden voor zover bekend niet. 
 
Enquête 
De “Laten we elkaar niet uit het oog verliezen”-enquête wordt goedgekeurd. De leden 
hebben de enquête inmiddels ontvangen en er zijn inmiddels acht reacties 
binnengekomen. Volgende week worden de antwoorden verwerkt en zullen de 
verenigingen op de hoogte gesteld worden van het resultaat. 
 


