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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. 
Wij willen daarvan verslag doen en verantwoording afl eggen.

2020 was een zeer bijzonder jaar voor Muziek Netwerk Salland. COVID 19 hee   ook MNS 
geraakt, vele zaken die vanzelfsprekend waren, werden nu een vraagteken of gecanceld.  
De scholen gingen sluiten en daardoor konden de docenten de leerlingen niet verblijden met  
muzieklessen en zaten plots zonder werk. 
Toen de scholen weer open gingen zag een meerderheid af van muzieklessen door ‘mensen 
van buiten’. Onze projectleider was bijna het hele jaar, samen met de scholencommissie en de 
scholen, aan het zoeken naar alterna  even binnen de geldende maatregelen. 
Waar wel fysiek lesgegeven kon worden, gold het door MNS opgestelde coronaprotocol. 
De gezondheid van iedereen stond voorop. 
Onze vrijwilligers zaten thuis duimen te draaien, ze konden niet meer op pad met onze karren 
vol muziekinstrumenten. 

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 2020 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 van 20.01.2020 tot 01.12.2020
 
Alle bestuursleden zijn a  oms  g uit Sallandse  muziekverenigingen, het onderwijs  en 
cultuurveld. Het bestuur van de s  ch  ng hee   in 2020 op verschillende manieren gezocht 
naar mensen die onze s  ch  ng kunnen versterken. De func  e van voorzi  er was tot het eind 
van 2020 nog vacant. 

In februari 2020 hee   het bestuur ons nieuwe beleidsplan “Kinderen maken Muziek 2021-
2024” gepresenteerd. 

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 2020 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 MNS gebruikt 
worden, in bruikleen worden aangeboden of verhuurd worden. 

Eind 2020 had het instrumentenfonds maar liefst 28 verschillende instrumenten  in beheer. 

Ook dit jaar kregen we, via een oproep of spontaan, gebruikte instrumenten aangeboden 
waarmee we blij zijn. Het aantal instrumenten kwam eind 2020 op het aantal van 462. Uit het 
depot van het instrumentenfonds van het leerorkest in A’dam werden er 48 geleend. Door 
vrijwilligers werden alle instrumenten onderhouden en gereviseerd.  

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

Bestuur en organisa  e
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Het Netwerk

Het Netwerk als geheel, dat geen juridische status hee  ,  bestond uit 10 muziekverenigingen die 
graag muziek maken en hun vereniging levendig willen houden in hun dorpsgemeenschap.
Uit dit netwerk is in 2014 de S  ch  ng  Muziek Netwerk opgericht, die als werk-s  ch  ng taken 
uitvoerde. 

De volgende muziekverenigingen namen deel aan het Netwerk:
Drumfanfare en orkest St Caecilia Raalte, fanfare St. Caecilia Heeten, Showkorps Amici  a 
Boerhaar, 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.
Harmonie Wesepe is medio 2020 opgeheven wegens het ontbreken van bestuurlijk kader en 
leden. 

In april is er digitaal contact geweest tussen de verenigingen over het omgaan met het 
Coronavirus in de vereniging.
Gelukkig kon in september 2020 er een fysieke vergadering van het Netwerk en het 
s  ch  ngsbestuur plaats vinden. 
Het onderwerp was: is MNS nog steeds op de goede weg en op de juiste wijze georganiseerd?  
In 2021 gaan de gesprekken hierover verder om duidelijk de wederzijdse verwach  ngen , 
uitvoerbaarheid en realiteit in beeld te krijgen en klaar te zijn voor de toekomst.

In de 2e hel   van 2020 is de projectleider op bezoek geweest bij alle verenigingen in 
beide gemeenten om te kijken hoe de aanslui  ng van binnenschools naar buitenschools 
muziekeduca  e verbeterd kan worden. Kernpunten waren: aanbod van MNS, wensen en 
mogelijkheden voor AMV, aanbod vernieuwende buitenschoolse projecten. Dit loopt door in 
2021 omdat door COVID veel ac  viteiten zijn s  lgelegd.  
                                                                   
Docenten en projectleider

In 2020 waren er 7 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 , de projectleider en de scholencommissie 
kwamen 2  maal in 2020  bijeen voor het docentenoverleg. 
Tijdens dit overleg werd de muzikale koers bepaald, pedagogische en didac  sche thema’s 
besproken, het nieuwe seizoen voorbereid en prak  sche zaken op elkaar afgestemd. 
Een lezing over “hoe ga je om met onaangepast gedrag  jdens muziekles?” werd verzorgd door 
een leerkracht uit het speciaal onderwijs. Niet alleen docenten en projectleider waren present 
maar ook de scholencommissie en het bestuur.  

Tevens vond er, zoals elk jaar, met alle docenten individueel een welbevindingsgesprek 
plaats.
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Vrijwilligers

MNS kent een grote groep onmisbare vrijwilligers die muziek- en muziekonderwijs  een warm 
hart toedragen.
Zonder vrijwilligers zou er geen instrumentaal muziekonderwijs mogelijk 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.
De coördinator logis  ek, Herman Reimert, leidde wederom  alles in goede banen.
Onderhoud , klussen en instrumenten schoonmaken op de NL DOET dag kon helaas niet 
doorgaan. 

De  scholencommissie bestond uit de volgende leden: 
bestuurslid: Hans Flierman, tevens voorzi  er van de commissie,  Karin Köster, 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 COVID 19  niet hee   geleid tot muta  es in het vrijwilligersbestand.
Een teken van grote betrokkenheid bij onze s  ch  ng. Een enkeling moest om andere redenen 
het werk staken.  

Ac  es om vrijwilligers, bestuurs-en commissieleden voor MNS te werven werden gedaan via: 

werving door 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 

Alle vrijwilligers zijn  geïnformeerd over de Algemene Verordening Gegevensbescherming en 
de privacyverklaring op onze website. Alle vrijwilligers hebben de vrijwilligersovereenkomst 
ondertekend. De vrijwilligers (de meesten) die in het bezit waren van een DigiD hebben een 
VOG verklaring omtrent het gedrag) aangevraagd en ontvangen.  
Mevr. T. van Loon is de vertrouwenspersoon van onze organisa  e. Een protocol en 
taakomschrijving is hiervoor opgesteld. 

Ons jaarlijks samenzijn met docenten, projectleider, alle vrijwilligers en bestuur kwam dit jaar 
helaas te vervallen door de pandemie. 

 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 bleef  die van aanbieder en kartrekker.
De projectleider van MNS hee   met elke school het aanbod van MNS besproken waarbij de 
wensen van de school en de uitvoerbaarheid werden meegenomen.  
Dit werd door gediplomeerde schoolmusici uitgevoerd. 

Het aanbod van MNS bestond uit: 

Leerorkesten
Bij een leerorkest kregen de leerlingen wekelijks gedurende een periode van 14 weken les op 
een door hen zelf gekozen instrument (viool, cello, gitaar, koper, slagwerk).

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

Het geheel  werd al  jd afgesloten met een groot schoolconcert dat in samenspraak met de 
schoolleiding  werd gehouden op school, in de kerk, buurthuis of verzorgingshuis.
Ouders, grootouders, familie, buurt of bewoners van een verzorgingshuis kwamen luisteren 
naar hetgeen de leerlingen in een korte  jd hebben geleerd. De leerorkesten brachten niet 
alleen muzikale feestelijkheid, maar ook sociale verbinding in het eigen dorp.

Muzikale Proe  uinen
Zoals gezegd; door de maatregelen rondom COVID moesten er andere wegen worden 
bewandeld. 
MNS hee   moeten besluiten tot eind januari 2021  geen leerorkesten (met zang en volle 
orkestrepe   es ) uit te voeren. 
Hiervoor zijn Muzikale Proe  uinen in de plaats gekomen. 

Bij een Proe  uin kregen de leerlingen 3 oriënta  elessen en kozen daarna 2 instrumenten.
Op beide instrumenten werd zes weken achter elkaar gespeeld. De Proe  uin werd afgesloten 
met een concert per instrumentengroep op school. In verband met Covid-19 werd er in 2020 
geen koper geblazen, hiervoor kwamen keyboards in de plaats. 

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 gebruikt kunnen worden. 
Via de regeling Cultuureduca  e met Kwaliteit kon de leerlijn uitgerold worden op 

scholen die hiervoor belangstelling hadden. 
In het kader van de deskundigheidsbevordering bieden we trainingen aan.  

Korte muziekprojecten
Scholen konden ook kiezen om korte muziekprojecten te laten uitvoeren. Door COVID moesten 
enkele scholen hiervan afzien.  

Ac  viteiten
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In 2020 waren er 41 basisscholen in het werkgebied van MNS. 
Dit waren 18 scholen in de gemeente Raalte, 11 scholen in de gemeente Olst-Wijhe, 2 in de 
gemeente Deventer en 10 in de gemeente Dalfsen en Ommen. 
MNS kreeg en krijgt ook in de toekomst te maken met fuserende scholen. 
Van deze scholen hebben 38 scholen gebruik gemaakt van één of meerdere onderdelen van het 
binnenschools muziekaanbod van MNS. 

37 scholen voor de leerlijn
10 scholen voor het leerorkest
8 scholen voor de muzikale proe  uin
1 school voor een kort muziekproject

scholen in de gemeente Raalte:
Kwin  jn  Raalte                       proe  uin   leerlijn
Vogelaar  Raalte                            --                                      leerlijn
De Horizon  Raalte                             proe  uin   leerlijn
De Bolster  Raalte                             leerorkest   leerlijn
Esmoreit  Lu  enberg                    leerorkest   leerlijn
Gerardus Majella Broekland                     leerorkest   leerlijn
Jozef NH  Nieuw-Heeten              leerorkest   leerlijn
Bernade  e  Heeten                           leerorkest+ proe  uin  leerlijn
Dolfi jn   Heino                              proe  uin   leerlijn
Gouden Emmer Heino                              proe  uin   leerlijn
Antonius  Marienheem                 leerorkest   leerlijn
St. Nicolaas  Lierderholthuis             kort muziek project  leerlijn
Korenbloem  Raalte                             --    leerlijn
De Rietkraag  Raalte                             --    leerlijn
De Linderte  Raalte                             --    leerlijn
Springplank                   Heino                        --                                                  --
De Linde  Laag Zuthem                 --    leerlijn
Zonnehof                       Raalte                             --                                                 --

scholen in de gemeente Olst-Wijhe:
Bosschool  Wesepe                         proe  uin                      --
Aloysius  Boskamp                        leerorkest   leerlijn
Klimboom                      Olst                               --                                              --
PWA   Olst                                 leerorkest   leerlijn
Matzer   Wijhe                             leerorkest                           --
De Bongerd  Boerhaar                       leerorkest   leerlijn
St Jozef  Wijhe                              proe  uin   leerlijn
de Wije  Wijhe                             --    leerlijn
ter Stege/Opwaards Olst                                --    leerlijn
Dijkzicht  Welsum                       --    leerlijn
Willibrord  Olst                               --    leerlijn

scholen in de buitengebied gemeente Deventer: 
Sancta Maria  Le  ele                            proe  uin   leerlijn
Wereldwijzer  Okkenbroek                   --                                leerlijn 
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Vlak voor de zomervakan  e is op 3 scholen een workshop grafi sche par  tuur gegeven. 
Met zes muziekdocenten gingen de leerlingen aan de slag om op eigen meegebrachte 
‘instrumenten’ muziekstukken te componeren. Dit werd grafi sch weergegeven op 
behangpapier, waarna ieder groepje het gemaakte muziekstuk uitvoerde. 
Deze kleine concertjes werden gefi lmd en gemonteerd tot een leuke klassenfi lm.
Andere scholen kozen voor het doorschuiven van het leerorkest naar een andere periode. 

scholen in gemeente Dalfsen/Ommen:
Cyriacus  Hoonhorst                                    leerlijn
Heilige Hart                 Lemelerveld                                   leerlijn
Heidepark  Lemelerveld                                         leerlijn
Polhaar  Dalfsen                                   leerlijn
Cazemier  Dalfsen                                           leerlijn
Sjaloomschool  Dalfsen                                         leerlijn
St. Bernardus  Ommen                                     leerlijn
Tweemaster  Nieuwleusen                                       leerlijn
Dennekamp  Ommen                                  leerlijn
Regenboog  Lemelerveld                                    leerlijn
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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 2019 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.
Ook in 2020 zou daaraan een vervolg gegeven worden, door omstandigheden is vrijwel 
al dit werk s  l komen te liggen. 

Smaakmakers
Door te weinig animo van de muziekaanbieders, is de 2 jaarlijkse Muziek Maak Middag 
(presenta  e van verenigingen, muziekprak  jken) in de gemeente Raalte komen te 
vervallen.  

Externe contacten
MNS onderhield goede contacten met de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe. 
Wethouder Bosch van de gemeente Olst-Wijhe, met o.a. cultuur in zijn portefeuille, 
schonk ons  zijn afscheidscadeau: een gi   voor MNS! 
Graag hielden we wethouders, beleidsmedewerkers, combina  efunc  onarissen en 
cultuurmakelaar op de hoogte van de ontwikkelingen bij MNS.  

MNS nam deel aan bijeenkomsten omtrent cultuurbeleid georganiseerd door 
gemeenten, provincie en Rijnbrinkgroep. We informeerden hen over ons werk via onze 
nieuwe beleidsnota 2021-2024.
We hebben met de gedeputeerde voor cultuur en statenleden gesprekken gevoerd 
om MNS onder de aandacht te brengen voor de nieuwe provinciale cultuurnota 2021-
2024.

AMV 
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. In 2020 is hiermee gestart  en helaas kort daarna, door de komst van COVID,  
weer gestopt. Het blij   op de agenda van 2021. 
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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 waarbij aanbod en wens Centraal staan.
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 2020 tweemaal 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 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.  
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   deze opgesteld en 
verzorgt de update. 
Het gee   een uitgebreid en 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 7 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. Ook geven zij aan dat ze maatwerk 
willen èn keuzes. We blijven steeds  in gesprek met hen zodat we kunnen meegaan in hun 
wensen en de ontwikkelingen in het onderwijsveld.  
Op deze manier werkt de s  ch  ng aan consolida  e van  haar werk. We blijven ons inze  en 
om muziekeduca  e een vaste plaats te geven op de basisscholen in Salland. 

Een belangrijk moment 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 ons 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  bekend dat de vierjarige subsidies van onze beide 
gemeenten zouden afl open. Bij beide hebben we met succes om voortze   ng voor 4 jaar 
gevraagd. Maar het wegvallen van de rijkssubsidies muziek voor basisscholen hee   een groot 
gat geslagen in onze inkomsten. 

De provincie hee   onze aanvraag afgewezen. Wel hee   zij voor de jaren 2021-2024 een 
matchingsregeling Cultuureduca  e opgezet. Naarmate gemeenten meer investeren in 
cultuureduca  e op school, des te hoger het provinciale aandeel. 
Op dit moment weten wij nog niet wat dat betekent voor de fi nanciering van ons werk.

Ondanks een moeilijk jaar hebben we ons doel overeind kunnen houden: 
“Zelf muziek maken, samen muziek maken “. Daar doen we het voor!   

  Opgesteld: Carla Schulkes, secretaris MNS 


