Federatie Gelderse
Midwinterhoorngroepen

Nieuwsbrief nr. 2016 - 02
15 oktober 2016
Beste leden,
1. Uit het bestuur
Bestuurswerkzaamheden
a) In de vorige Nieuwsbrief 2016-01 hebben we jullie op de hoogte gebracht van de
mogelijkheden het midwinterhoornblazen als immaterieel erfgoed op de Nationale
Inventaris aan te melden bij de UNESCO als Werelderfgoed. Na overleg met het
bestuur van de Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe zien we daar vanaf, gezien
de grote administratieve en organisatorische belasting van de besturen met zo’n
aanvraag.
b) De Federatie heeft in haar Statuten opgenomen dat zij de Governance Code Cultuur
onderschrijft. Het bestuur heeft in de Algemene Ledenvergadering van 29 september
2016 over de relevante aspecten uit deze Code voor onze Federatie verantwoording
afgelegd over het boekjaar 2015-2016.
c) In februari 2016 is (gedeeltelijk) een nieuwe Erfgoedwet in werking getreden. Deze
wet vervangt een groot aantal andere wetten op het gebied van cultureel erfgoed,
monumentenzorg, museale collecties, archeologische vindplaatsen etc.
Het KIEN, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, werkt op dit moment aan
een handreiking voor gemeenten en provincies waarin ze tips en suggesties doen
voor een meer algemeen beleid met betrekking tot immaterieel erfgoed. Immaterieel
erfgoed is ook een zaak die gemeenten en provincies aangaat. Specifiek voor
immaterieel erfgoed op de Nationale Inventaris geldt dat de Federatie en Stichting
(als gemeenschap die de plaatsing op de Nationale Inventaris hebben aangevraagd)
de verantwoording op zich hebben genomen om zich voor dit erfgoed in te zetten.
Hiervoor hebben zij het zogenoemde erfgoedzorgplan opgesteld, dat een onderdeel
is van elke voordracht voor de Nationale Inventaris. De eerste evaluatie daarvan
hebben we dit voorjaar uitgevoerd. Het KIEN is nog bezig met het verwerken van de
evaluaties van alle ingezonden erfgoedzorgplannen van het rijke erfgoed dat op de
Nationale Inventaris staat.
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d) De Algemene Ledenvergadering van 29 september 2016 is bijgewoond door 11 leden
(lees: groepen). Op deze vergadering zijn alle ingediende bestuursverslagen over het
afgelopen boekjaar goedgekeurd. Ook is Peter de Koning (ADW Blaozers, Aalten)
benoemd als dagelijks bestuurslid. Hij neemt het penningmeesterschap over van
Wim Jansen. Om de inkomsten en uitgaven in het financiële huishoudboekje van
onze Federatie kloppend te houden heeft het bestuur voorgesteld de contributie per
actieve blazer te verhogen naar € 1,50 per jaar, en daar is de Algemene
Ledenvergadering mee akkoord gegaan. Voor de daadwerkelijke uitvoering van
projecten zoeken we aparte projectfinanciering.
In de Ledenvergadering heeft midwinterhoorngroep De Huttepiepen uit Ulft
aangekondigd tussen Kerst en Oud en Nieuw een tweede Treffen te houden. De
organisator verstuurt binnenkort de uitnodigingen.
e) In het voorjaar van 2016 hebben wij een bijeenkomst gehad in Vorden met het
bestuur van de Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe. Daar zijn onderwerpen
besproken die ook in deze Nieuwsbrief aan de orde worden gesteld.
f)

Naast de activiteiten die in deze Nieuwsbrief aan de orde komen wil het bestuur in de
komende twee jaren ook aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:
- Interesseren van supporters en sponsoren (overheid, bedrijfsleven, culturele instellingen)
voor de instandhouding en ontwikkeling van het midwinterhoornbouwen en –blazen;
- Het beschrijven van de geschiedenis van het midwinterhoornbouwen en
midwinterhoornblazen (in Gelderland en indien relevant daarbuiten);
- Uitbouwen van de website www.geldersemidwinterhoorngroepen.nl

2. Groei van het ledenbestand
Geen nieuwe aanmeldingen.
3. Aanvraag voor opname van het “Midwinterhoornbouwen” op de Nationale
Inventarisatie van Immaterieel Erfgoed.
Na veel overleg van Jacobus Trijsburg met Maarten Zwaferink van de Stichting
Midwinterhoornblazen Twenthe is na zomer 2016 de aanvraag voor opname van het
ambacht midwinterhoornbouwen op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed aan het
KIEN toegezonden. We hebben van het KIEN nog geen reactie ontvangen.

Pagina 2 van 3
Vereniging “Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen”

Inschrijvingsnummer KvK: 57175179

Federatie Gelderse
Midwinterhoorngroepen

4. Project Midwinterhoornbouwen voor jongeren.
Het gesubsidieerde project Midwinterhoornbouwen met jongeren is afgesloten met een
tekstueel verslag en een financiële verantwoording naar het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Dit Fonds heeft met deze beide verslagen ingestemd en de definitieve subsidie op ruim
€ 15.000,- vastgesteld. Omdat we aan het begin van het project meer subsidie hadden
ontvangen hebben we het teveel terug betaald uit de nog lopende projectrekening. We
hebben toestemming gekregen om een resterend deel van deze rekening te gebruiken voor
het repareren van een app die hoort bij het boekje Wett’n van toet’n en bloaz’n.
Het bouwproject is daarmee niet afgelopen! De gereedschapskisten (intussen aangevuld met
meer gereedschappen) blijven beschikbaar voor die groepen die graag met een
jongerenbouwcursus aan de gang willen gaan. Het is nu de hoogste tijd om dat nog te gaan
organiseren, voor nu of bijvoorbeeld voor januari/februari 2017. Ga eens praten met een
school voor voortgezet onderwijs in de omgeving. Er zijn inmiddels ervaringen bij andere
groepen opgedaan. Maak daar gebruik van.
Als er ruimte voor is, zijn de gereedschapskisten ook beschikbaar voor die groepen die (nog)
geen eigen gereedschappen hebben en wel met eigen bouw willen starten.
Nadere informatie: Joost van der Plicht, 0315 641524, email plich002@planet.nl.
Inmiddels heeft Willibrord Kruijsen van de ADW Blaozers Aalten zich beschikbaar gesteld
voor het beheer van de kisten.
6. Boekje “Wett’n van Toet’n en Bloaz’n”
Het boekje “Wett’n van Toet’n en Bloaz’n” van Paul Wigger is nog te koop voor € 10,-.
Joost van der Plicht heeft nog voldoende exemplaren in voorraad.
Zoals eerder gemeld is JUNAIO die de visuele ondersteuning van het boekje beheerde,
overgenomen door Apple die deze specifieke software niet verder gaat ondersteunen. De
schrijver heeft alle bronbestanden gekregen om zelf met die materie aan de gang te gaan.
Met hulp van anderen is hij nu bezig om een nieuwe app aan de gang te krijgen.
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