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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 2011.
Speerpunt 2: accommodaties voor repetities en optredens
In 2011 werd prioriteit gegeven aan dit 2e speerpunt. Dat vond plaats op basis van een inventarisatie van
knelpunten die in 2010 plaatvond. Er waren 5 verenigingen al geruime tijd op zoek naar een geschikte en
betaalbare repetitieruimte. Verder waren er meerdere verenigingen die in wijkcentra repeteren en
knelpunten ervaren wat betreft de sluitingstijden en vakantiesluiting. Voor optredens waren de Keizer
Karel Podia onbetaalbaar geworden.
In 2011 werd er contact gelegd met de directeur van de Keizer Karel Podia, de heer Kooistra. Dit
resulteerde in een gesprek waarin afspraken gemaakt werden over betaalbare optredens van NFM
verenigingen op de Keizer Karel Podia, bijvoorbeeld door een extra korting op de minder populaire dagen
of een korting door het schrappen van bepaalde diensten (bv. promotie, techniek, etc.). De NFM komt met
voorstellen om hier verder invulling aan te geven.
Verder vond er tijdens de ledenvergaderingen uitwisseling plaats over alternatieve locaties voor optredens
in de stad Nijmegen en directe omgeving. Op basis daarvan ontstaat er een goed beeld van de
mogelijkheden voor de verenigingen om optredens te organiseren.
Contact met de gemeente over bruikbare panden als repetitielocatie en over de sluitingstijden en
vakantiesluiting van wijkcentra heeft nog geen concrete resultaten opgeleverd. Dit moet in 2012 nog meer
aandacht krijgen.
Samenwerking met de Stichting Nijmeegs Muziekfestival
Tijdens de NFM bestuursvergaderingen in januari en april was de voorzitter van de Stichting Nijmeegs
Muziekfestival aanwezig om afspraken te maken over de voorbereiding en organisatie van het Nijmeegs
Muziekfestival op 5 juni 2011. In het verleden leidde de programmering van de orkesten vaak tot
knelpunten, omdat de orkesten allemaal eigen wensen en voorwaarden hebben waarmee rekening
gehouden moet worden bij de indeling. Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur van de NFM de
programmering van de orkesten zelf ter hand genomen en is er een gezamenlijk slotoptreden
georganiseerd. Dat was naar tevredenheid en zal in 2012 een vervolg krijgen.
Overleg gemeente Nijmegen
Een afvaardiging van het bestuur heeft op 15 juni en op 30 november 2011 gesproken met de
beleidsmedewerker cultuur van de gemeente.

Tijdens het overleg in juni kwamen diverse gespreksonderwerpen aan de orde, onder andere de evaluatie
van het Nijmeegs Muziekfestival 2011 maar ook het cultuurtraject dat eind 2011 door de gemeente wordt
opgestart. Dat cultuurtraject moet leiden tot een nieuwe cultuurvisie voor de gemeente Nijmegen en
burgers worden opgeroepen om actief mee te denken en schrijven.
Tijdens het overleg in november werd vooral aandacht besteed aan de evaluatie van de huidige
subsidieregeling die nu bijna drie jaar van kracht is. Afspraak is gemaakt dat er vanuit het NFM een brief
wordt gestuurd met daarin een uitgewerkt en concreet voorstel voor verbetering van de huidige
subsidieregeling. Het kader van de huidige regeling blijft in stand. Dat kader voldoet, maar de
normbedragen zijn te laag. Dat geldt vooral voor het normbedrag vergoeding kosten dirigent en het
normbedrag van een openbaar en semi-openbaar optreden. Volgens de gemeente is er financiële ruimte
en gaat het vooral om een goede onderbouwing van het voorstel.
Een nieuwe opleidingsharmonie in Nijmegen
Per 1 januari 2011 werd de Stichting Opleidingsharmonie Nijmegen opgericht.
Eind 2011 trad deze nieuwe opleidingsharmonie toe tot de NFM en daarmee werd het
verenigingenbestand uitgebreid van 17 naar 18. De nieuwe opleidingsharmonie had inmiddels 35 leden,
vnl. jeugdige muzikanten, en voldeed aan de statutaire verplichtingen van de NFM.
De ledenvergaderingen 2011 vonden plaats op de volgende data: dinsdag 8 februari, woensdag 25 mei en
maandag 12 december. De bestuursvergaderingen 2011 vonden plaats op de volgende data: vrijdag 14
januari, vrijdag 15 april, vrijdag 9 september en vrijdag 18 november.
Vervolg in 2012
In 2012 gaat de NFM verder op de ingeslagen weg. Het overleg met de gemeente wordt voortgezet en zal
vooral gericht zijn op de evaluatie van de huidige subsidieregeling en de normbedragen voor de nieuwe
subsidieregeling. Ook de samenwerking met de Stichting Nijmeegs Muziekfestival wordt voortgezet. Wat
betreft accommodaties voor repetities zal er in 2012 contact gelegd worden met SLAK.
De ledenvergaderingen 2012 vinden plaats op dinsdag 24 april en maandag 22 oktober.
De bestuursvergaderingen 2012 vinden plaats op de vrijdagen 9 maart, 8 juni en 12 oktober.

Het bestuur en leden van de Nijmeegse Federatie van Muziekverenigingen
Datum, 12 december 2012
Het bestuur van de NFM bestond in 2011 uit:
Karin Rheiter (voorzitter), Annie Goossens (secretaris), Nico Hoeve (penningmeester) en algemene
bestuursleden Leen Blok en Esther van Lieshout.
De aangesloten verenigingen:
Drumfanfare Michaël, Harmonie Tarcisius, Symfonisch Blaasorkest Nijmegen, Muziekvereniging TNT,
Slagwerkgroep Neerbosch Oost, Novio Magum Wind Orchestra, Politiekapel Gelderland Zuid, Q Harmony,
Harmonie St. Theresia, Muziekvereniging St. Anna, Harmonie Hatert, Jeugddrumfanfare de Stefaantjes,
Batavorum Pipes and Drums, Nijmeegs Seniorenorkest, Blazersensemble Laudate Musica, Canisius
Concertband, Nijmeegs Amusementsorkest en Stichting Opleidingsharmonie Nijmegen.
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