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De NFM is een overkoepelende federatie van muziekverenigingen, waarbij 18 verenigingen
aangesloten zijn. De federatie heeft een drietal speerpunten: het verbeteren van de gemeentelijke
subsidieregeling, meer geschikte en betaalbare accommodaties voor optredens en repetities en het
verbeteren van het imago van muziekverenigingen.
In deze nieuwsbrief meer informatie over de activiteiten en de resultaten in 2013.
Speerpunt 3: het verbeteren van het imago van muziekverenigingen
In 2013 heeft dit speerpunt prioriteit gekregen. Aanleiding daartoe was de unieke kans, die geboden
werd om je te presenteren bij de opening van de nieuwe stadsbrug De Oversteek. Deze kans is door
de NFM ten volle benut. De gemeente gaf het ACBN de opdracht om het openingsprogramma van
die dag te organiseren. Deelname hieraan hing af van het aantal stemmen via een site van het comité
en een beoordeling door een jury.
De NFM heeft zich gepresenteerd als een gelegenheidsorkest, bestaande uit zo’n 500 blazers en
slagwerkers uit Nijmegen. Er hebben ongeveer 250 muzikanten van de Nijmeegse
muziekverenigingen met vol enthousiasme aan deelgenomen onder inspirerende leiding van de
dirigenten Roger Ritzen en Emile Stoffels. Er was veel publiek aanwezig onder de brug. Het optreden
kreeg veel positieve aandacht in De Gelderlander, Brug enz. en er werd ook via de tv aandacht aan
besteed.
De muzikanten hebben genoten van het samen repeteren in het Roomsch Leven en de Vasim en het
broodje met koffie in de artiestentent. Daarna was er vraag van de leden om weer gezamenlijk iets te
organiseren en werd er aangeboden om daarbij te helpen.
Het bestuur wil hier zeker iets mee doen en in de komende ledenvergadering een nieuwe muzikale
activiteit gaan plannen.
Ook dit jaar was er weer het Nijmeegs Muziekfestival en wel op zondag 2 juni 2013. Er waren 3 podia
voor de muziekverenigingen en 3 lopende orkesten. In totaal waren er optredens van 17
muziekverenigingen. Ook in 2013 nam het bestuur van de NFM de programmering van de orkesten
voor haar rekening en is het muziekfestival geëvalueerd. Daarbij werd er door de
muziekverenigingen vrijwel unaniem positief gereageerd. In het jaar 2014 zullen wij weer deelnemen
aan dit muziekfestival, waarbij evaluatiepunten meegenomen zullen worden in de planning. Sinds
2011 verricht het NFM bestuur de programmering en zorgt voor de noodzakelijke afstemming met
het bestuur van het Nijmeegs Muziekfestival.
Speerpunt 1: het verbeteren van de gemeentelijke subsidieregeling
De Gemeente Nijmegen heeft dit jaar een onderzoek laten doen door de Heer Buys naar de
subsidieregelingen in verband met de nieuw ontwikkelde cultuurvisie “Werken in Ketens”. Dat
onderzoek is begin 2013 opgestart. Onderzoeker de Heer Buys heeft in het kader hiervan in februari

2013 toelichting gegeven aan de ledenvergadering van de NFM over o.a. het doel van het onderzoek,
de wijze van onderzoeken en de vertaling van de speerpunten uit de cultuurvisie (talentontwikkeling,
experiment en excellentie) naar subsidiëring wat het loslaten van structurele subsidiëring door de
gemeente inhoudt. Ook zijn er in het kader van het onderzoek gesprekken geweest van de Heer Buys
met het bestuur en enkele muziekverenigingen van de NFM. Het bestuur heeft benadrukt, dat de
structurele subsidiëring noodzakelijk is voor het voortbestaan van de verenigingen. In november
2013 is het onderzoeksrapport afgerond en is het goedgekeurd door burgemeester en wethouders.
Dit rapport is uitgangspunt voor een nieuwe subsidieregeling waarin naast de structurele
subsidiëring met name het stimuleren van nieuwe initiatieven, de projectstimulering ,een belangrijk
uitgangspunt is. In het jaar 2014 zal de nieuwe subsidieregeling bij de NFM veel aandacht krijgen.
Overleg gemeente Nijmegen
Een afvaardiging van het bestuur sprak op 16 januari, 19 juni en 16 oktober 2013 met
vertegenwoordigers cultuur van de gemeente. Tijdens dit overleg kwamen diverse
gespreksonderwerpen aan de orde. Belangrijkste gesprekonderwerpen waren de vorderingen van de
nieuwe subsidieregeling van de gemeente voor de amateurkunst en de op verzoek van de gemeente
door de NFM zelf uitgewerkte subsidieregeling. Ook werden het Nijmeegs Muziekfestival en het
gezamenlijk optreden van de muziekverenigingen bij de opening van de stadsbrug besproken.
Vervolg in 2014
In 2014 gaat de NFM verder op de ingeslagen weg. Het overleg met de gemeente wordt voortgezet
en zal vooral gericht zijn op de nieuwe subsidieregeling. Ook wordt als vervolg op de Muzikale
Oversteek overwogen weer een gezamenlijke activiteit te ondernemen. De samenwerking met de
Stichting Nijmeegs Muziekfestival wordt voortgezet.
In 2013 was er een ledenvergadering op 19 februari. Bestuursvergaderingen vonden plaats op 18 juni
en 23 augustus. De data van ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen in 2014 worden in de
loop van het jaar bepaald op basis van de ontwikkelingen.
Het bestuur en leden van de Nijmeegse Federatie van Muziekverenigingen,
Datum, 12 januari 2014.

Het bestuur van de NFM bestond in 2013 uit: Karin Rheiter (voorzitter), Annie Goossens
(secretaris), Nico Hoeve (penningmeester) en algemeen bestuurslid Esther van Lieshout.
Het e-mailadres van het bestuur: nfm.bestuur@gmail.com
De aangesloten verenigingen: Batavorum Pipes and Drums, Canisius Concert Band, Drumfanfare
Michaël, Jeugddrumfanfare De Stefaantjes, Harmonie St. Anna, Harmonie Hatert, Harmonie
Tarcisius, Muziekvereniging St. Theresia, Blazersensemble Laudate Musica, Nijmeegs Amusements
Orkest, Noviomagum Wind Orchestra, Opleidingsharmonie Nijmegen, Politiekapel Gelderland-Zuid,
QHarmony, Nijmeegs Senioren Orkest, Slagwerkgroep Neerbosch-Oost, Symfonisch Blaasorkest
Nijmegen, Nijmeegse Postharmonie. Harmonie St. Anna heeft eind 2013 aangegeven zich op te gaan
heffen.

