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In dit jaarverslag van de S  ch  ng  Muziek Netwerk Salland  (hierna MNS genoemd) 
laten we graag  het resultaat zien  van een collec  eve inzet om ons doel,  
“zelf muziek maken, samen muziek maken”, te realiseren. 
Deze toegewijde inzet is gedaan door onze muziekdocenten en projectleider, de 
scholen, muziekverenigingen, bestuur en alle vrijwilligers.
Wij willen daarvan verslag doen en verantwoording afl eggen.
Tevens willen we de ontwikkelingen in ons werk  weergeven en ook de plannen die 
daar uit voortvloeien. 
 
Het bestuur hee   vanuit het  visiedocument Toekomstmuziek 2016-2020 gewerkt aan 
de volgende thema’s: 

hoe zijn we georganiseerd, wat is bereikt en wat willen we bereiken  
hoe kunnen we hoorbaar, vindbaar en zichtbaar zijn en blijven 
fi nanciën 
communica  e 
beleid en fi nanciële basis 2021-2024 

Voorwoord
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S  ch  ng Muziek Netwerk Salland 

Het bestuur van het MNS bestond in 2019 uit de volgende personen:  
Fanny Huisman vicevoorzi  er en portefeuille beleidszaken 
Gerard Schrijver penningmeester 
Carla Schulkes  secretaris 
Hans Flierman: bestuurslid en portefeuille scholen, voorzi  er scholencommissie                                   
Eva Fon  jn            algemeen bestuurslid 
 
Alle bestuursleden zijn gerekruteerd uit  Sallandse  muziekverenigingen, het onderwijs  en 
cultuurveld. Het bestuur van de s  ch  ng hee   in 2019 op verschillende manieren gezocht 
naar mensen die onze s  ch  ng kunnen versterken. Eva Fon  jn mochten we verwelkomen als 
nieuw bestuurslid, de func  e van voorzi  er is nog vacant. 

S  ch  ng Instrumentenfonds Muziek Netwerk Salland

De S  ch  ng Instrumentenfonds Muziek Netwerk Salland is de zusters  ch  ng van MNS.
Deze bestond in 2019 uit de volgende personen:
Gerard Schrijver voorzi  er
Theo Velderman penningmeester 

Bij deze s  ch  ng zijn de instrumenten ondergebracht die bij de ac  viteiten van het MNS 
gebruikt worden, in bruikleen worden aangeboden of verhuurd worden. 

Eind 2018 had het instrumentenfonds 435 instrumenten in beheer. 

Ook in 2019 kregen we, via een oproep of spontaan, gebruikte instrumenten aangeboden 
waarmee we blij zijn. Hieronder waren 8 keyboards. Het aantal instrumenten kwam eind 
2019 op het aantal van 445. Uit het depot van het instrumentenfonds van het leerorkest in 
A’dam werden er 4 geleend. Door vrijwilligers werden alle instrumenten gereviseerd.  

De instrumenten en de twee instrumentenkarren ( één kar is eigendom van St. Caecilia en 
de ander  in bezit van MNS ) worden opgeslagen en gestald bij muziekvereniging St. Caecilia.
Daarvoor is een meerjarig contract afgesloten.

Vanaf 1 januari 2019 gaf MNS de instrumenten om niet in bruikleen aan, de bij het Netwerk 
aangesloten, verenigingen en /of ini  a  efnemers van de vervolgorkesten. Hiervan werd 
graag gebruik gemaakt. Ook de organisatoren van de Muziek Maak Middag in Deventer 
hebben een beroep op ons gedaan, hetgeen we graag hebben gehonoreerd. Voor andere 
belangstellenden is er de mogelijkheid om te huren tegen een kleine vergoeding. 

Bestuur en organisa  e
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Het Netwerk

Het Netwerk als geheel, dat geen juridische status hee  ,  bestond uit een el  al 
muziekverenigingen die graag muziek maken en hun vereniging levendig willen houden in hun 
dorpsgemeenschap.
Uit dit netwerk is in 2014 de S  ch  ng geformeerd (S  ch  ng Muziek netwerk Salland), die als 
werk-s  ch  ng taken uitvoert. 
Ook in 2019 werden er als gewoonlijk 2 vergaderingen per jaar belegd. De par  cipanten in het 
Netwerk overlegden hoe er samen gewerkt kan worden, welke items resultaat geven, welke 
oplossingen nodig zijn, toekomstvisie, fi nanciën, vrijwilligers etc.   
In 2019 was er een Cultureel café voor het culturele veld met de oproep om te par  ciperen in het 
sociale domein. Dat wil zeggen: betrek alle geledingen van de samenleving bij je organisa  e. 
Cultuurmakelaar Eléon de Haas hee   daarna in het netwerkoverleg gedetailleerde uitleg gegeven 
en gevraagd om hierover na te denken.
De volgende muziekverenigingen nemen deel aan het Netwerk:
Drumfanfare en orkest St Caecilia Raalte, fanfare St. Caecilia Heeten, Showkorps Amici  a 
Boerhaar, Harmonie Wesepe, De Bergklanken Lu  enberg, Ralda wereldmuziek Raalte, 
Muziekvereniging Salland Lierderholthuis, Olster Harmonie, Ons Genoegen Heino, 
MoreMusicOrkest uit Le  ele/Okkenbroek en tot slot de Wijhese Harmonie.
                                                                   
Docenten en projectleider

In 2019 waren er 10 gekwalifi ceerde muziekdocenten en projectleider mevr. Karin  Köster 
werkzaam voor MNS. Zij  werkten allen als ZZP-er (met een eigen bedrijf  en meerdere 
werkgevers).
De docenten, het bestuurslid met portefeuille scholen en de projectleider kwamen twee maal in 
2019  bijeen voor het docentenoverleg. 
Tijdens dit overleg werd de muzikale koers bepaald, pedagogische en didac  sche thema’s 
besproken en vond er onderlinge afstemming plaats. Het nieuwe seizoen werd voorbereid en er 
vond bijscholing plaats onder leiding van deskundigen.
Tevens vond er, zoals elk jaar, met alle docenten individueel een welbevindingsgesprek plaats.

Vrijwilligers

MNS kent een grote groep onmisbare vrijwilligers die muziek- en muziekonderwijs  een warm 
hart toedragen.
Zonder vrijwilligers zou er geen instrumentaal muziekonderwijs zijn op de scholen.

Door ruim 25 vrijwilligers van de logis  ek werden er op 3 dagen per week instrumenten vervoerd 
naar de scholen in ons werkgebied.

Ook het onderhoud van de instrumenten was bij hen in goede handen. 
In 2019 hee   het werkatelier van het Leerorkest A’dam onze vrijwilligers de fi jne kneepjes 

van het vak, onderhoud en repara  e van de instrumenten, geleerd.
Tijdens de einduitvoeringen  van de leerorkesten speelden sommige vrijwilligers mee 
om de kinderen te ondersteunen.
De coördinator logis  ek, Herman Reimert, leidde wederom  alles in goede banen.
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De  scholencommissie bestond uit de volgende leden: 
bestuurslid: Hans Flierman, tevens voorzi  er van de commissie, Karin Koster, projectleider en 
de 3 vrijwilligers: Rietje Kuipers en Lies Tijhaar en Ali Voskuil.
Al deze mensen hebben ruime ervaring in het onderwijsveld, zowel op de basisscholen als 
de PABO’S. Verder waren er 2 vrijwilligers beschikbaar voor de ICT en social media, Roy Klein 
Koerkamp en Ienke Hofman. Ook op amateurfotografe Willemien Haarman konden we een 
beroep doen. 

We kunnen constateren dat er weinig muta  es zijn in het vrijwilligersbestand hetgeen pre   g 
werkt.

Ac  es om vrijwilligers, bestuurs-en commissieleden voor MNS te werven werden gedaan via: 
de meeste werving gebeurde via persoonlijke contacten in het veld, ons kent ons. 

vrijwilligerssteunpunten in gemeenten Raalte en Olst-Wijhe  
bijeenkomsten van het netwerk 
site en social media, kranten, huis aan huisbladen 
Eind 2018 waren alle vrijwilligers reeds geïnformeerd over de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming en de privacyverklaring op onze website. 
In 2019 hebben alle vrijwilligers de aangeboden vrijwilligersovereenkomst ondertekend. De 
vrijwilligers (de meesten)  die in het bezit waren van een DIG-id hebben een VOG (verklaring 
omtrent het gedrag) aangevraagd en ontvangen.  
In 2019 mochten we mevr. T. van Loon verwelkomen als vertrouwenspersoon van onze 
organisa  e. 
Een protocol en taakomschrijving is hiervoor opgesteld. 

In de zomer kwamen de docenten, projectleider, alle vrijwilligers en bestuur bij elkaar om 
gezamenlijk  en gezellig  het schooljaar af te sluiten.
Het versterkte de saamhorigheid en iedereen die zich inzet voor MNS werd in het zonnetje 
gezet.

Huisves  ng

MNS huurde een vergaderruimte in “De Klanken” van clubgebouw muziekvereniging St. Caecilia 
te Raalte. Tevens was daar de opslag voor de muziekinstrumenten en de karren.
Dit is vastgelegd in een meerjarig contract. 
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Binnenschools

De rol van MNS bij de binnenschoolse  ac  viteiten blij   die van aanbieder en 
kartrekker.In 2019 waren er  33  basisscholen in het werkgebied van MNS. Dit zijn 
18 scholen in de gemeente Raalte, 13 scholen in de gemeente Olst-Wijhe en 2 in de 
gemeente Deventer.
Van deze scholen hebben 23 scholen gebruik gemaakt van één of meerdere onderdelen 
van het binnenschoolse muziekaanbod van MNS, dit is 70 procent. 
Dit zijn 12 scholen in de gemeente Raalte, 9 scholen in de gemeente Olst-Wijhe en 2 
scholen in de gemeente Deventer. Met dit behaalde resultaat hebben we het door ons 
gestelde doel van 75 procent in het zicht.  
De scholen die in 2019 gebruik maakten van het binnenschoolse  aanbod van MNS 
waren: 

Oriënta  e lessen
MNS biedt Orienta  elessen aan. Dit zijn vier lessen met de volgende inhoud:

Les 1 Algemene Muziekleer kennismaken met de dirigent en met ritmes
Les 2  Klassieke muziek kennismaken met de cello en de viool
Les 3 Popmuziek  zangles en kennismaken met de gitaar
Les 4 Harmonie/fanfare kennismaken met het koper en slagwerk
Na deze vier lessen kiezen de kinderen het instrument dat zij  jdens de leerorkest-
periode gaan bespelen. MNS gaf in 2019  op  17 scholen oriënta  e lessen.

Dit waren de volgende scholen:
Gemeente Raalte:     Gerardus Majella, Kwin  jn, de Vogelaar, Esmoreit, de Horizon, 
      Gouden Emmer, de Dolfi jn, Jozef Nieuw-Heeten, St. Bernade  e  
      en de Bolster
Gemeente Olst-Wijhe:   St. Aloysius, De Bongerd, Jozef Wijhe, de Bosschool
Gemeente Deventer:    Santa Maria 

Ac  viteiten

Gemeente Raalte        Gemeente Olst-Wijhe  Gemeente Deventer (buiten)
De Dolfi jn – Heino        Bosschool – Wesepe  Wereldwijzer – Okkenbroek
Esmoreit – Lu  enberg        de Klimboom – Boskamp  Sancta Maria – Le  ele
St. Antonius – Mariënheem       St. Aloysius – Boskamp
St. Jozef – Nieuw Heeten       PWA – Olst
St. Bernade  e – Heeten       Dijkzicht – Welsum
Gerardus Majella – Broekland     Holsthoek – Den Nul                         
Horizon – Raalte        Matzer – Wijhe
De Vogelaar – Raalte        St. Jozef – Wijhe
De Bolster – Raalte                  Tellegen -Wijhe 
Gouden Emmer-Heino           De Bongerd-Boerhaar                            
Kwin  jn-Raalte     
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Leerorkesten
In 2019  vond er op  20 scholen een Leerorkest plaats. Het streefcijfer, dat tenminste 50% 
van de scholen in het werkgebied van MNS een leerorkest hee  , is  daarmee wederom 
gehaald. Bij een leerorkest krijgen de leerlingen wekelijks gedurende een perioden van 14 
weken les op een door hen zelf gekozen instrument (viool, cello, gitaar, koper, slagwerk).

Deze worden gegeven onder leiding van 5 gediplomeerde muziekdocenten. Groepslessen 
worden afgewisseld met orkestlessen en er is aandacht voor klassiek-pop-en 
wereldmuziek.

Het geheel  wordt al  jd afgesloten met een groot schoolconcert dat in samenspraak met 
de schoolleiding  wordt gehouden op school, in de kerk, buurthuis of verzorgingshuis.

Ouders, grootouders, familie, buurt of bewoners van een verzorgingshuis kunnen komen 
luisteren naar hetgeen de leerlingen in een korte  jd hebben geleerd. De leerorkesten 
brengen niet alleen muzikale feestelijkheid  maar ook sociale verbinding in het eigen 
dorp.

De Opmaat, aanbod in kader van Muziekimpuls basisonderwijs 
Om het muziekonderwijs op basisscholen een kwaliteitsinjec  e te geven hee   de 
Rijksoverheid de subsidieregeling “Impuls Muziekonderwijs” ingezet. Scholen kunnen een 
fl inke bijdrage krijgen onder voorwaarde dat zij samen met een professionele culturele 
partner een plan opstellen en uitvoeren. Dit in het kader van deskundigheidsbevordering 
voor het geven van muziekles, voor themagericht Muziekonderwijs, voor Training on the 
Job, maar ook voor Leerorkesten en Orienta  elessen. 

Muziek Netwerk Salland schreef als culturele partner van basisscholen het aanbod: de 
Opmaat. Een aanbod dat per school op maat aangeboden kan worden. Hiermee hoopt 
MNS samen met de scholen een grote impuls te kunnen geven aan het Muziekonderwijs 
in Salland.

In 2016, 2017 en 2018  hebben een groot aantal scholen “de Muziekimpuls “aangevraagd. 
Dit is door 24 scholen gedaan.

Naast dat zij van deze gelden het binnenschools aanbod afnamen  lieten zij ook in 2019 
diverse korte muziekprojecten, trainingen en cursussen op hun scholen uitvoeren door 
MNS.

De projectleider van MNS bespreekt met elke school de wensen en maakt een aanbod Op 
Maat. Dit wordt door gediplomeerde school musici uitgevoerd. 
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Leerlijn thema  sch onderwijs en KPZ   
MNS hee  , in samenwerking met de Katholiek Pabo Zwolle (hierna te noemen KPZ) een 
leerlijn Thema  sch Muziekonderwijs ontwikkeld. Per groep zijn 15 thema’s uitgewerkt 
tot handige muziekkaarten, die  jdens de muziekles gebuikt kunnen worden. Via de 
regeling Cultuureduca  e met Kwaliteit kan de leerlijn uitgerold worden op scholen die 
hiervoor belangstelling hebben.

In 2019 deed MNS weer een aanvraag voor 14 scholen om via de regeling gebruik te 
maken van de Leerlijn. De regeling werd overschreven en  helaas vielen de scholen die 
door MNS waren aangedragen “buiten de boot”.

Omdat het bestuur van MNS van mening was dat de regels rond toekenning niet 
correct waren uitgevoerd hee   het bestuur bezwaar aangetekend. Dit hee   in 2020 tot 
een herziening geleid,  waardoor  er voor 7 scholen toch een toekenning hee   plaats 
gevonden. 

In 2019 maakten in totaal 27 scholen van de Leerlijn gebruik ( ook scholen in de 
gemeenten Dalfsen en Ommen). De scholen hebben een inlogcode, zodat zij kunnen 
inloggen op het E learningpoint bij de KPZ, waar de Leerlijn online is weggezet.
Onze doelstelling van deelname van 40 % van de scholen in ons werkgebied is hiermee 
gerealiseerd.
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Buitenschools 

Vormen van buitenschools musiceren
De rol van MNS op dit vlak werd zo veel mogelijk verduidelijkt om misverstanden te 
voorkómen: MNS is uitsluitend ondersteuner van de muziekverenigingen en andere 
muziekaanbieders. Deze rol verschilt dus wezenlijk van die voor het basisonderwijs.  

Evenals in 2018 hee   buitenschools musiceren  veel aandacht van het bestuur en 
projectleider gekregen.   
MNS hee   middels de grote inzet van projectleider Karin Köster diverse 
muziekverenigingen geholpen met het opze  en van  een drempelverlagende vormen 
van buitenschools musiceren.
Door middel van inventarisa  e van knelpunten en behoe  en, verbindingen leggen, 
aandragen van ideeën, gra  s gebruik maken van instrumenten, kwamen er mooie 
projecten tot stand zoals:

Het opstartorkest Wijhe-Boerhaar-Broekland is in februari 2019 van start gegaan. 
Kinderen kregen 3 weken lang les op diverse muziekinstrumenten en daarna een 
orkestrepe   e. 
Op deze wijze krijgen ze de kans om door te stromen naar het jeugdorkest. Het 
Showkorps Amici  a was ini  a  efnemer van dit opstartorkest.

Door een samenwerking van de Wijhese Harmonie en Showkorps Amici  a  is 
Muziekkidzz in het najaar tot stand gekomen; Kinderen uit Wijhe en Boerhaar 
kregen het aanbod om buiten school  jd te krijgen op een zelf gekozen instrument. 
Daarbij spelen ze 1 x per maand in orkestverband. 

Lu  enberg Live, een spektakel van de Bergklanken uit Lu  enberg! Een mooi  
feestelijk ini  a  ef  van de muziekvereniging uit Lu  enberg om het stoffi  ge imago 
vaarwel te zeggen. 
Er werd veel geoefend, geld bijeengesprokkeld bij fondsen en goede 
samenwerkingen aangegaan. 

De rondes van Raalte, met Music Factory, Ralda en St. Caecilia drumfanfare, 
hebben helaas niet 
plaats gevonden in 2019. 

Ondersteuning van het jeugdorkest Yooh  in Raalte onder de paraplu van  
muziekvereniging St. 
Caecilia. Dit orkest kent een zeer gestage maar een goede ontwikkeling, er hee   
inmiddels een 
optreden plaats gevonden.  

In Olst werden gesprekken gevoerd om te komen tot een Ronde van Olst in 
samenwerking met de Muziekschool en eventueel de Popschool. 
De verkennende gesprekken hebben niet  geleid tot een concrete uitvoering. 
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Smaakmakers
Geïnspireerd door het aanbod van muziekonderwijs op de plaatselijke basisschool werd 
MNS ingeschakeld op het fes  val Broekrock in Broekland. Docenten van MNS hebben 
workshops op verschillende muziekinstrumenten gegeven aan de kinderen van de 
fes  valbezoekers. 

Externe contacten
MNS onderhield goede contacten met de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe. 
Graag houden we de wethouders, beleidsmedewerkers, combina  efunc  onarissen en 
de cultuurmakelaar op de hoogte van de ontwikkelingen bij MNS.  

MNS nam deel aan bijeenkomsten omtrent cultuurbeleid georganiseerd door 
gemeenten, provincie en Rijnbrinkgroep. 

AMV 
Op verzoek van de gemeente Raalte is er in 2018 een onderzoek gedaan naar de 
behoe  e aan Algemene Muzikale Vorming (AMV).
Hiervoor werden de ouders van de basisschoolkinderen en de muziekverenigingen 
geënquêteerd. 
De hamvraag was: “Is er in de gemeente Raalte behoe  e aan AMV, binnen - of 
buitenschools?”.
De uitkomsten van het onderzoek werden in het voorjaar aan de gemeente 
aangeboden.  
Een besluit om hiervoor subsidie beschikbaar te stellen is in 2019 genomen. MNS 
krijgt twee jaar lang de mogelijkheid om muziekverenigingen in de gemeente Raalte 
te ondersteunen in het opze  en van AMV gerelateerde ac  viteiten. Hierbij wordt per 
dorp gekeken naar de wensen èn de mogelijkheden die de vereniging kan bieden. Het 
project zal in 2020 van start gaan. 
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PR en promo  e

Zowel het bestuur, projectleider, leden van de scholencommisisie en vrijwilligers 
vinden persoonlijk contact met elkaar en naar de buitenwereld heel belangrijk.
Dit kunnen de deelnemende scholen zijn, het culturele veld, familie, 
woonomgeving, etc. De projectleider hee   een persoonlijk contact met de 
scholen. In dit contact staat aanbod en wens centraal. 
Daarnaast begeleidt de scholencommissie ac  ef op de scholen het gekozen 
muziekaanbod. Iedereen wil graag het mooie werk van onze s  ch  ng uitdragen.

MNS hee   in 2019 drie maal de nieuwsbrief verspreid onder de scholen in haar 
werkgebied, muziekverenigingen en organisa  es, muziekdocenten, vrijwilligers, 
geldgevers en andere belangstellenden. Deze werd posi  ef ontvangen.

Een promofi lmpje  op de site van MNS 

Nieuws via media; kranten, huis aan huis bladen 

Via onze website (product van Blinck Media & Webdesign) kunnen we 
belangstellenden goed infomeren over ons werk en de actualiteit.   

De kanalen van social media zoals facebook en  Twi  er werden ingezet  

Promo  emateriaal: visitekaartjes, fl yers, banners, cer  fi caten etc.  

Promo  e via ac  e Hart voor Salland (Rabobank ac  e) 

Vermelding van het aanbod muziekonderwijs  van MNS in de Cultuurklapper 
(deze wordt verspreid aan de scholen in de gemeente Raalte ) 

Op verzoek werden er aan belangstellende gemeenten, besturen van 
overkoepelende onderwijsorganisa  es,  muziekverenigingen of andere 
organisa  es uitleg gegeven over MNS 

Muzikale Kaart Salland : Muziek Netwerk Salland hee   de Muzikale Kaart 
Salland opgesteld. 
Een uitgebreid duidelijk overzicht van alle aanbieders van muzieklessen in de 
gemeente Raalte en Olst-Wijhe. Kinderen, die deel hebben genomen aan een 
Leerorkest, kregen de Muzikale Kaart Salland uitgereikt, zodat zij en de ouders 
snel konden zien op welk instrument en waar zij in Salland les kunnen krijgen. 
Ook stond de kaart uiteraard op onze website.

MNS was en is zich ervan bewust dat ze telkens weer zichtbaar, hoorbaar en vindbaar 
moet zijn. Daartoe zijn de volgende middelen reeds in werking gesteld en zullen 
blijvend gehanteerd worden:
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Blik vooruit

Verheugd mogen we vaststellen dat MNS in haar 6 jarig bestaan een goede naam in 
Salland hee   verworven op het gebied van muziekeduca  e. 
Scholen geven aan dat ze tevreden zijn over ons werk. We blijven in gesprek met hen 
zodat we kunnen meegaan in hun wensen. 
Dit betekent echter niet dat we achterover kunnen leunen. De s  ch  ng werkt aan 
consolida  e van  haar werk.
We zullen op de bres moeten blijven staan om muziekeduca  e een vaste plaats te 
geven op de basisscholen in Salland en ons doel gestalte te geven. 

Doordat de rijkssubsidies voor de basisscholen voor 3 jaar vaststaan, en doordat 
de bijdragen van de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte tot 2020 vaststaan, kunnen 
we gestaag werken aan borging van muziekeduca  e binnenschools.  Voor dit 
binnenschools aanbod blij   MNS rechtstreeks verantwoordelijk en direct uitvoerder. 
Omdat in 2020 voor diverse scholen de driejarige rijkssubsidie afl oopt,  spannen we 
ons in om deze scholen ‘te behouden’  al dan niet door aangepaste vormen van de 
muzieklessen en het Leerorkest.  
  

Een belangrijk moment rond de afgelopen jaarwisseling was het uitbrengen van ons 
nieuwe beleidsplan 2021-2024: “Kinderen maken muziek in Salland op school en 
daarbuiten”. Voor de binnenschoolse  muziekac  viteiten gaan we meer varia  e en 
maatwerk realiseren. (de eerste reac  es van de scholen op de voorstellen voor het 
schooljaar 2020-2021 waren zeer posi  ef).

Daarnaast willen we naar vermogen nog meer inze  en op de verbinding tussen muziek 
maken binnen school  jd en buiten school  jd.

Bij de afslui  ng van het jaar 2019 was ons bekend dat de vierjarige subsidies van 
onze beide gemeenten zouden afl open. Bij beide hebben we om voortze   ng voor 
4 jaar gevraagd. Onder normale omstandigheden kan er in de loop van het voorjaar 
2020 duidelijkheid zijn over de poli  eke ambi  es omtrent binnen-en buitenschoolse 
muziekeduca  e. 
Omdat de rijkssubsidieregeling Muziekimpuls voor het basisonderwijs is stopgezet 
hebben we het  provinciebestuur van Overijssel dringend gevraagd om een aandeel in 
de kosten op zich te nemen, eveneens voor vier jaar.

Daarnaast zijn onze zorgen groter geworden door de enorme economische gevolgen 
van de corona-aanpak. In het najaar van 2020 zal MNS enige zekerheid krijgen over de 
mate en de vorm waarin zij haar werk vanaf 2021 kan voortze  en. 
Ook de bekos  ging op langere termijn van het buitenschools werk is onzeker. 

Al is de toekomst van MNS onduidelijk, dat geldt zeker niet voor onze ambi  es: 
Zelf muziek maken, samen muziek maken.  Daar doen we het voor!   

  Opgesteld: Carla Schulkes, secretaris MNS 


