Federatie Gelderse
Midwinterhoorngroepen

Nieuwsbrief nr. 2017 – 01

20 mei 2017

Beste leden,
1. Uit het bestuur
Bestuurswerkzaamheden
a) De vorige Nieuwsbrief dateert alweer van oktober vorig jaar. Afgelopen winter waren
er weinig mededelingen te doen.
b) Het KIEN, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft in november 2016
zonder verder opmerkingen ingestemd met de evaluaties van de Federatie van
Gelderse Midwinterhoorngroepen en Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe op
de uitvoering van de erfgoedzorgplannen behorende bij de opname van het
midwinterhoornblazen op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed.
c) Het KIEN heeft dit voorjaar de logo’s vernieuwd die behoren bij opname van het
immaterieel erfgoed op de Nationale Inventaris. Inmiddels hebben alle
contactpersonen van de groepen deze logo’s per email van de secretaris ontvangen.
De Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen heeft in februari 2017 de nieuwe
licentieovereenkomst met het KIEN voor dit digitale logo ondertekend.
Ons verzoek is dan ook om de nieuwe logo’s in jullie communicaties te gebruiken en
de oude te verwijderen en je te houden aan de licentieovereenkomst.
d) Het bestuur heeft uitgesproken het beheer van het beoogde jaarlijkse
midwinterhoorntreffen op zich te nemen. De uitvoering van dit treffen ligt echter bij
toerbeurt bij een van de leden. Het bestuur agendeert in de komende ALV een
voorstel over een aantal vraagpunten uit het reglement zoals dat eerder door Ulft al
is toegepast. Over ten gehore te brengen melodieën en de normering die de jury
toepast laat het bestuur zich nog nader informeren.
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e) Medio september 2017 hebben wij een weer een bijeenkomst met het bestuur van
de Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe.
f) Het beheer en regelen van het uitlenen van de bouwkisten is overgedragen aan
Willibrord Kruijsen van de ADW Aalten. Voor degenen die een kist willen reserveren
voor een (bouw)cursus svp met hem contact opnemen: w.kruijsen@planet.nl, tel
0543 475888.
g) De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 28 september 2017 in de
Ringkamp in het buurtschap De Haart (Aalten). Nadere informatie volgt later.
Bestuurssamenstelling
a) De voorzitter, Joost van der Plicht, heeft aangegeven zijn deelname aan het bestuur
van de Federatie te willen beëindigen aan het einde van zijn formele termijn, 1 juli
2017. Hij blijft bij het bestuur betrokken tot de Algemene Ledenvergadering in
september dit jaar.
Het bestuur neemt de komende maanden actie om het bestuur weer aan te vullen en
hopelijk een voorstel te hebben in de ALV van september. Belangstellenden voor een
bestuursfunctie kunnen contact opnemen met de secretaris, Bert Bloemert.
Jacobus Trijsburg neemt vanaf 1 juli als waarnemend voorzitter de taken van Joost
over. Later dit jaar zal het bestuur de bestuurstaken definitief verdelen.
2. Groei van het ledenbestand
Geen nieuwe aanmeldingen.
3. Aanvraag voor opname van het “Midwinterhoornbouwen” op de Nationale
Inventarisatie van Immaterieel Erfgoed.
Helaas is er geen vooruitgang te melden over de behandeling van de aanvraag bij het KIEN.
Redenen daarvoor zijn onder andere:
- Wijzigen van de aanvraagprocedure bij het KIEN eind 2016/begin 2017;
- Interne organisatie van het KIEN door het pensioen van directeur Ineke Strouken;
- Verhuizing van het KIEN naar het Openluchtmuseum in Arnhem;
- Mislopen van communicatie tussen KIEN en de Federatie.
Jacobus Trijsburg heeft inmiddels weer een goed lopend contact met het KIEN en we kijken
uit naar een vlot verder lopend proces.
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4. Bouwkisten beschikbaar voor midwinterhoornbouwen.
Vanuit het afgesloten bouwproject zijn uiteraard de gereedschapskisten beschikbaar voor
die groepen die graag met een bouwcursus aan de gang willen gaan. De groep in Eibergen
heeft dit voorjaar 2017 weer met drie kisten een groot aantal jongelui begeleid bij de bouw
van een midwinterhoorn. Het bestuur hoopt dat andere groepen dit mooie voorbeeld volgen
en dat de kisten komende najaar/winter allemaal gebruikt gaan worden.
5. Geschiedschrijving
Het bestuur heeft het actiepunt Geschiedschrijving van het midwinterhoornblazen in
Gelderland (uit het in Doesburg vastgestelde Beleidsplan september 2017) opgepakt. Na het
opstellen van een startnotitie en uitvoeringsplan worden de nu de eerste afspraken gemaakt
met deskundigen op het gebied van volkskunde en (archeologische) musicologie en met het
KIEN om de algemene geschiedenis van het midwinterhoornblazen te duiden. Een
belangrijke activiteit komende winter is het inventariseren van de geschiedenis van alle
Gelderse midwinterhoorngroepen. Dat willen we doen met interviews maar zeker ook met
archiefonderzoek bij de groepen zelf. Wij komen daar uiteraard nog op terug, maar we
willen nu al wat voorbereidingen doen via deze vragen:
- Willen jullie meewerken aan het houden van interviews;
- Willen jullie je archief openstellen voor onderzoek;
- Hebben jullie zelf al een geschiedschrijving van de groep opgesteld;
- Zijn er wellicht één of meer personen die willen meewerken aan “de
geschiedschrijving van het midwinterhoornblazen in Gelderland”?
Reacties, graag richten aan Joost van der Plicht, plich002@planet.nl.
6. Boekje “Wett’n van Toet’n en Bloaz’n”
Het boekje “Wett’n van Toet’n en Bloaz’n” van Paul Wigger is te koop voor € 10,-.
Joost van der Plicht heeft nog voldoende exemplaren in voorraad. Na afloop van het
bouwproject voor jongeren hebben Federatie en Stichting de resterende voorraad boekjes
verdeeld. Inkomsten uit verkoop de eigen voorraad komt ten goede aan de kas van de
Federatie.
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7. Contributie
Rond 1 juni 2017 zal de penningmeester Peter de Koning de verenigingen via e-mail
aanschrijven over de te betalen contributie voor het nieuwe verenigingsjaar (1 juli 2017 t/m
30 juni 2018). Indien er een wijziging is opgetreden in het e-mail adres waar dat bericht naar
toe moet worden gezonden, dan dit graag melden aan Peter via p.de.koning@zonnet.nl.
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