Nieuwsbrief NFM - april 2010
Nijmeegse Federatie van Muziekvereniging: een nieuwe start
Sinds 1992 is er in Nijmegen een overkoepelende federatie van muziekverenigingen, waarbij
op dit moment 17 verenigingen aangesloten zijn. In 2009 heeft er binnen de Nijmeegse
Federatie van Muziekverenigingen een discussie plaatsgevonden over het al dan niet
voortbestaan van de federatie. De conclusie was dat een overkoepelend orgaan dat opkomt
voor de belangen van muziekverenigingen noodzakelijk is. Dat heeft geleid tot het formeren
van een nieuw bestuur. Begin februari 2010 heeft de eerste ledenvergadering na de
doorstart plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn 3 speerpunten bepaald voor de
komende jaren. In deze nieuwsbrief meer informatie hierover.
Speerpunten van de NFM
Speerpunt 1: subsidie  werkgroep subsidie
Voldoende inkomen is van essentieel belang voor het voortbestaan van een
muziekvereniging. Die inkomsten zijn onder andere nodig voor de aanschaf en het
onderhoud van instrumenten, uniformen, huren van accommodaties, organiseren van
optredens en voor het inhuren van een professionele dirigent. De gemeentelijke subsidie is
onderdeel van het inkomen van een muziekvereniging, naast contributie van leden,
sponsorgelden, donateurgelden en andere inkomstenbronnen. In de afgelopen jaren is er
een nieuwe gemeentelijke subsidieregeling tot stand gekomen. Dat heeft plaatsgevonden in
nauwe samenwerking met de federatie. De federatie acht het van groot belang dat er
blijvend aandacht is voor verbetering van de subsidieregeling. Dat geldt zowel voor het
subsidieplafond als voor de rechtvaardige verdeling van subsidiegelden.
De werkgroep subsidie gaat hiermee aan de slag en formuleert voorstellen.
Speerpunt 2: accommodaties voor repetities en optredens  werkgroep accommodaties
Verschillende muziekverenigingen uit Nijmegen kampen met het gebrek aan een goede en
betaalbare repetitieruimte. Dat heeft tot gevolg dat verenigingen moeten uitwijken naar de
omgeving van Nijmegen met alle gevolgen van dien. Dat geldt ook voor optredens, omdat de
beschikbare ruimtes in Nijmegen onbetaalbaar dreigen te worden.
De werkgroep accommodaties gaat aan de slag met dit knelpunt en formuleert voorstellen
om de krachten te bundelen bij het oplossen van het knelpunt.
Speerpunt 3: imago muziekverenigingen  werkgroep imago
Op TV en in reclames worden muziekverenigingen neergezet als oubollige hoempapa
orkesten. Dat correspondeert allang niet meer met de werkelijkheid. Steeds meer
muziekverenigingen zijn inmiddels eigentijdse orkesten, waarin het gezamenlijk musiceren
en het concerteren centraal staat. De werkgroep gaat aan de slag met het vernieuwen van

het imago van muziekverenigingen. Daarbij wordt zoveel mogelijk samenwerking gezocht
met stakeholders, zoals muziekscholen, de gemeente (cultuurbeleid) en de Stichting
Nijmeegs Muziekfestival.
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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.
Elk jaar zijn er 4 ledenvergaderingen. In 2010 heeft op 9 februari de eerste ledenvergadering
plaatsgevonden. Op 19 mei, 30 september en 13 december zullen de resterende
ledenvergaderingen plaatsvinden.
Op dit moment worden de werkgroepen samengesteld. Het is zeer wenselijk dat alle
verenigingen deel nemen in een werkgroep. Wil je meewerken in een werkgroep van de
NFM, meld je dan aan bij de contactpersoon van jouw muziekvereniging. Heb je ideeën die
je graag zou willen inbrengen, dan kan dat ook via de contactpersoon van jouw vereniging of
via het mail adres: nfm.bestuur@gmail.com.

