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Via deze tweede nieuwsbrief informeren we jullie graag over de laatste ontwikkelingen. De afgelopen
maandenhebbenwehelaas niet samen kunnen repeteren en daaromhebbenwemet elkaarwat alternatieve
oplossingen gevonden om toch onze hobby thuis uit te kunnen oefenen.Dankzĳ de inzet en creativiteit van
onze docenten en dirigenten vonden we een manier om de lessen online voort te zetten. Sommige leden
hebben thuis alvast geoefend op ons nieuwe, door Anne-Marie geschonken, werk “Call of the Clans” en
konden hun vorderingen met Esther delen door het opsturen van een video. Dat gold ook voor de
slagwerkgroep, waar Arjen twee nieuwe stukken heeft uitgelegd via een heuse vlog. Hĳ blĳkt een ware
influencer #like&subscribe

Terugblik

Nieuweontwikkelingen
Als bestuur hebben we de afgelopen tĳd niet stilgezeten en via diverse online vergaderingen steeds naar
de stand van zaken gekeken: wat mag wel en wat niet? We houden zowel het overheidsbeleid als de
adviezen van de KNMO (de muziekkoepel voor instrumentale
amateurmuziek in Nederland) scherp in de gaten.
Goed nieuws voor de slagwerkgroep en AMV! Zĳ mogen vanaf 1 juni weer repeteren! Iedereen is
ingelicht en Arjen heeft looproutes uitgezet om op voldoende afstand te kunnen spelen. Daarnaast is er
in het clubgebouw voldoende desinfecterende spray/gel aanwezig en zal er worden geventileerd.
Het is voor de fanfare voorlopig helaas nog niet haalbaar om binnen te repeteren, omdat we moeten
wachten op een verplicht te volgen protocol vanuit de KNMO. Buiten is dat niet het geval, mits er
natuurlĳk 1,5 meter afstand wordt gehouden. Dit geeft mogelĳkheden voor buitenrepetities of
concertjes, uiteraard bĳ mooi weer. We werken het de komende tĳd verder uit in overleg met Esther
Hoek. Zodra er meer bekend is over het protocol dan melden we dat via mail en/of Whatsapp.



Begin april hebben we een vragenlĳst aan de leden gemaild om te inventariseren hoe we jullie
gemotiveerd kunnen houden en hoe jullie aankĳken tegen repeteren tĳdens de zomervakantie. Veel
leden hebben de vragenlĳst ingevuld, waarvoor onze hartelĳke dank!
Uit de antwoorden blĳkt dat om gemotiveerd te blĳven, de helft graag de muziek op afstand wil
oefenen, en dat eveneens de helft van de leden hierbĳ aangaf het fijn te vinden dat Esther en Arjen
bepaalde delen voorspelen via een filmpje. 15% van de leden had behoefte aan actieve begeleiding door
Esther of Arjen door middel van een instructievideo.
Daarnaast heeft bĳna de helft van de leden aangegeven dat jullie graag willen repeteren in de
zomervakantie. Waarbĳ 30% aangaf niet alle weken in de zomervakantie te willen repeteren. Daar gaan
we dus mee aan de slag!
De nieuwsbrief is goed ontvangen, het wordt gewaardeerd dat we elkaar via de nieuwsbrief op de
hoogte houden nu we elkaar weinig zien.

Uitkomsten vragenlĳst

Brief van EstherHoek

Wanneer maandag 8 juni 20:00

Benodigdheden pen, papier & petje | drankje & borrelnootjes

Instructie hoe mee te doen volgt per mail - houd deze dus goed in de gaten!

win een leuke prijs!

online

CrescendoQuiz

Lieve allemaal,

Vanuit Alkmaar allereerst bericht dat het goed gaat, alles gezond en ik hoop jullie ook!
Gister kwam de KNMO met het bericht dat ze de komende tĳd met een protocol komen zodat we
binnenkort met het bestuur kunnen kĳken wanneer we weer samen kunnen gaan toeteren!!! Ik sprong
een gat in de lucht en pinkte ook even een traantje weg want jongens wat een rare tĳd…
We hebben elkaar al weken niet gezien en weken niet samen gemusiceerd…iets wat in ons leven zo
gewoon en fijn is om te doen was zomaar foetsie. Hoe blĳ ben ik dat we vorig jaar zoʼn prachtig jaar
hebben gehad, daar heb ik zo vaak aan terug gedacht.
Ondertussen leek mĳn leven wel een flipperkast, al mĳn werk ging online en de ene dag mocht er dit
en de andere dag mocht er dat. Wat ik geleerd heb is dat niets zeker is en je vooral oplossingsgericht
moet blĳven denken. Dat zullen we zeker doen als strakjes het protocol bekend is en we gaan bekĳken
hoe we weer kunnen opstarten.

Waarschĳnlĳk zal dat in kleinere groepen gaan maar het is een begin!!! Uiteraard kan ik me voorstellen
dat dat voor sommigen ook wat angstig zou kunnen zĳn, natuurlĳk respecteer ik alle keuzes die
iedereen voor zichzelf maakt. Het is nu nog beetje koffiedikkĳken maar het licht gloort aan het einde
van de tunnel zeggen we dan.
Als laatste een leuke aankondiging! We gaan op maandag 8 juni om 20.00 uur een online quiz doen
en 3 keer raden wie jullie quizmaster is …. Hihi yup ik! Wat ik van jullie vraag is of jullie op 8 juni rond
20.00 uur pen en papier bĳ de hand hebben en een petje!
Ik kĳk er naar uit!
Liefs Esther



Binnen het bestuur hebben we besproken dat het op basis van het huidige overheidsbeleid wellicht
mogelĳk is om met maximaal 10 personen binnen te repeteren, waarbĳ we 2 meter afstand (verplicht
voor muzikanten in blaasensemble) tot elkaar houden en iemand met klachten thuis blĳft.

We zĳn met Esther in overleg over de startdatum en groepen. Esther denkt na over een logische
indeling van de secties. Uiteraard houden we er rekening mee dat er leden zĳn die vanwege hun
gezondheid of om andere redenen niet mee willen of kunnen doen. Daar hebben we uiteraard alle
begrip voor. We zullen dan ook tevoren inventariseren wie mee wil doen aan de sectierepetities, zodat
er voldoende opkomst is en alles in goede banen geleid kan worden. Goed om te realiseren dat dit
alles afhankelĳk is van wat de overheid toestaat; dit kan dus nog wĳzigen, maar we houden jullie op
de hoogte via Whatsapp en e-mail.

Sectierepetities fanfare

Slagwerkgroep: ready..set..GO

De slagwerkgroep gaat vanaf 5 juni weer starten met de repetities op de vrĳdagavond! De afstand van
1,5 meter en looproutes worden aangegeven door markeringen op de grond, met dank aan Arjen.
Dankzĳ Martĳn staan er allerlei schoonmaakmiddelen in het gebouw om na de repetities de
instrumenten schoon te kunnen maken en de handen te reinigen.



Vanaf 2 juni zĳn de AMV lessen weer van start gegaan. Het is fijn dat onze jongste talenten hun
lessen weer mogen oppakken en zo kennis maken met wat muziek maken allemaal te bieden heeft.
Op naar een toekomst vol muziekplezier!
Omdat lesgeven weer is toegestaan vinden de muzieklessen sinds kort weer plaats in het
clubgebouw. Na een tĳd van online les, wat een mooie tĳdelĳke oplossing was maar natuurlĳk niet
kan tippen aan een normale les, kan er op veilige afstand weer les worden gegeven. Dank aan onze
docenten die met ons meedenken hoe we dit zo goed mogelĳk vorm kunnen geven. We geven
natuurlĳk alle ruimte aan leerlingen die liever nog online les willen krĳgen.

Najaarsprogramma en MovieNight
Omdat er nog onvoldoende duidelĳkheid is wanneer we weer gezamenlĳk kunnen repeteren, is het
nog niet mogelĳk om een programma voor het najaar in elkaar te zetten.
Het concert Movie Night gaat dan ook niet door op 19 september, we zullen daarvoor een nieuwe
datum plannen zodra er meer duidelĳk is. Uiteraard blĳven de gekochte kaartjes geldig.

AMVenmuzieklessenweer van start

BRAINSTORM INKOMSTENVERLIES
Vanwege het wegvallen van de oud-papieropbrengsten (de inkoopprĳs van oud papier werd zo laag
dat wĳ er geen geld meer voor kregen) loopt Crescendo maar liefst €12.000 op jaarbasis mis. Dit is
ongeveer 25% van onze begroting en dus een enorme hap uit ons budget. Dit betekent dat we kritisch
naar onze uitgaven kĳken (voor zover we dat al niet deden), maar vooral dat we moeten overgaan op
andere manieren van inkomstenwerving. Naast een collecte van het Cultuurfonds en de Bag 2 School-
actie (zie hieronder) moeten we echt met zʼn allen nadenken over manieren waarop we inkomsten
kunnen genereren die de weggevallen oud-papieropbrengsten compenseren.
Tĳdens de aankomende ledenvergadering (meer info en datum volgen later) gaan we met zoveel
mogelĳk leden hierover brainstormen. Heb je nu al ideeën? Schroom niet en mail vooral naar
info@crescendo-assendelft.nl. Bedankt!



De Nationale Dodenherdenking in de tijd van het coronavirus, dat ging anders dan normaal. Op social
media was er een oproep aan muzikanten om in de tuin of op het balkon het taptoesignaal te spelen.
Sjaak Steen zei meteen dat hij op zijn balkon zou gaan spelen en Marieke besloot dat ook te doen. Wel
op haar eigen balkon natuurlijk aangezien ze sinds de uitbraak van het coronavirus niet meer bij haar
ouders binnen is geweest.
Het moment was bijna daar en het was op de een of andere manier best spannend dus Marieke besloot
de schuifdeuren naar het balkon te openen en vlak voor het balkon te gaan staan. Zo was ze van buiten
niet te zien maar wel te horen. Vlak voordat ze begon te spelen hoorde ze de klanken van haar vader
al in de verte. Een mooi idee dat vele muzikanten op deze manier hebben kunnen bijdragen aan de
dodenherdenking.

Dodenherdenkingmet Taptoe op afstand

Foto van Sjaak Steen: bij Fort Veldhuis vond jaren geleden de herdenking plaats van de 2e wereldoorlog

Door het vele thuis zitten in verband met Corona, zĳn veel mensen aan het opruimen geslagen. Dat is
natuurlĳk fijn voor jullie, maar ook heel fijn voor Crescendo! Wĳ gaan namelĳk meedoen aan het
programma Bag 2 School. Dit is een internationaal bedrĳf met een groene kĳk op de maatschappĳ. Zĳ
verzamelen kleding van scholen, kinderdagverblĳven en verenigingen in Nederland en Vlaanderen en
keren per kilo een bedrag uit. Bag 2 School wil de afvalberg niet nóg groter maken en deze wĳze van
werken is een prima middel om van niet meer gebruikte kleding af te komen en om scholen,
peuterspeelzalen en verenigingen te laten sparen voor dat extraatje.
Wat houdt dit nu concreet in? Per kilo kleding die wĳ als vereniging kunnen aanleveren ontvangen wĳ
€0,30. Dus, als je tĳdens het opruimen nu zakken vol met kleding hebt verzameld en je staat op het punt
om deze in een kledingcontainer te gooien, wacht daar nog even mee en bewaar deze zakken voor
Crescendo: elke kilo telt! Zodra er meer bekend is over wanneer we de kleding kunnen aanleveren bĳ Bag
2 School, laten we jullie dat weten. Meer informatie over Bag2School vind je op: www.bag2school.nl

Actie: Bag 2 School



De afgelopen weken heeft Jan Bak (jacra.nl) onze website flink onder handen genomen. Deze was toe
aan een modernere uitstraling en meer functionaliteiten.

Naast de mogelĳkheid om concertkaartjes, het jubileumboek of een donatie via iDeal te betalen, is het
bĳvoorbeeld ook mogelĳk om als toekomstig Crescendo-lid via een digitaal formulier het
lidmaatschap aan te gaan. Daarnaast is het gemakkelĳker geworden om teksten en afbeeldingen up-
to-date te houden.

Jan heeft er heel wat tĳd ingestoken en het resultaat mag er dan ook zĳn. Hartelĳk dank daarvoor!
Mede dankzĳ de hulp van Floris, die met Jan heeft meegedacht.

Ga voor onze nieuwe website naar www.crescendo-assendelft.nl

NIEUWEWEBSITE



Onze trompetdocent Thomas Geerts speelde op 4 mei in een leeg Olympisch Stadion de Taptoe om stil
te staan bĳ de oorlogsslachtoffers in de Nederlandse sport. Omdat de nationale sportherdenking dit jaar
niet doorging maakte het stadion, samen met partners als NOC*NSF en Ajax een video.
Kĳk voor de indrukwekkende video op:
https://nos.nl/artikel/2332729-geen-nationale-sportherdenking-wel-trompettist-in-leeg-
olympisch-stadion.html

Bĳzonder:Thomas speelde in het Olympisch Stadion

De laatste weetjes
- Omdat dit jaar een deur-tot-deur collecte niet mogelĳk was, hebben we via Whatsapp en social media
geld opgehaald. Dit jaar is de opbrengst 100% voor Crescendo (waar dit voorgaande jaren 50% was).
Het opgehaalde bedrag is €185. Geen astronomisch bedrag, maar alle beetjes helpen. Iedereen die
heeft bĳgedragen en gepromoot, bedankt hiervoor!

- Het Agatheparkfestival waar de fanfare op 28 juni aan mee zou doen, gaat helaas niet door.

- Het concert van de fanfare samen met het Symfonische Harmonie Orkest Amsterdam (o.l.v. Lex Bak),
gaat helaas niet door en wordt verplaatst naar een ander moment. Zodra er een datum bekend is horen
jullie dit.

STEUN CRESCENDO GRATIS TĲDENS ONLINE SHOPPEN

Als je online koopt, doe dat dan via deze link:
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8791&cn=nl&n=nl&ln=nl.

Crescendo ontvangt per bestelling een percentage van de aankoop, terwĳl je als consument geen
meerprĳs betaalt. Door het wegvallen van de oud papier-inkomsten is dit geld erg welkom.

Deelnemende winkels zĳn o.a. Bol.com, ANWB, Thuisbezorgd, MediaMarkt, Blokker en Coolblue.

Tip: voeg de link toe als bladwĳzer aan je webbrowser, zodat je 'm snel kan vinden



Inzamelingsactie voor de reparatie van het dak van de Odulphus Kerk, die stormschade had opgelopen.

De voorganger van ons dweilorkest Goed Dat Je Er Band! de Boerenkapel, dat op feesten en partĳen optrad.

Uit de oude doos


