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1. Nieuw Bestuur NOVAM
Tijdens de eerste ALV op 11 juni hebben de leden van de NOVAM gekozen voor een doorstart van de organisatie
met een geheel nieuw bestuur. Dat deze keus gemaakt kon worden is te danken aan het feit dat zeven kandidaten
zich hebben aangemeld om een bestuursfunctie te vervullen. Zaterdag 24 september zijn tijdens de tweede ALV de
volgende personen met flinke meerderheid en officieel
gekozen door de leden:


Evert van Amsterdam – voorzitter



Marieke de Vries – secretaris



Stefan Rasch – penningmeester



Robert Baas – redacteur



Hans v.d. Maas, Otine van Erp, Petra van
Drieënhuizen – Algemeen bestuursleden

Dit nieuwe, zevenkoppige, bestuur wil zich graag inzetten voor een organisatie die al bijna 90 jaar actief is. Omdat er
grote veranderingen zijn in de wijze waarop muziekonderwijs thans wordt georganiseerd is het noodzakelijk dat er
een landelijke organisatie blijft bestaan. Voor de huidige leden en voor de nieuwe lichting accordeonisten, die een
toekomst willen opbouwen met dit instrument, is een doorstart van de huidige vereniging belangrijk.

www.novam.net
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Nieuwe werkgroepen - Het nieuwe bestuur wil een organisatie opbouwen met een aantal werkgroepen. In korte tijd
hebben er al veel accordeonisten uit het land hun medewerking toegezegd. Naast de Werkgroep Solisten en
Kamermuziek concours, die sinds 2004 het Nationaal Concours heeft georganiseerd, zullen er nog 7 nieuwe
werkgroepen de komende tijd aan het werk gaan. Met deze nieuwe impulsen is iedereen ervan overtuigd dat er
toekomst zit in de NOVAM.
1.

Solo & kamermuziek concours

2.

Orkestenfestival concours

3.

Weekend Play inn en workshop

4.

Educatie

5.

Nieuw Repertoire

6.

Website en Nieuwsbrief

7.

Lichte muziek, Jazz en Wereldmuziek

8.

Mondharmonica

Binnenkort komt de PowerPoint presentatie van het bestuur zoals gepresenteerd tijdens de ALV op de website.

2. Contributie 2016
Op de agenda van de ALV van 24 september j.l. stond de behandeling van de begroting 2016 en de contributie 2016
vermeld. De kandidaat bestuursleden brachten naar voren dat er in 2016 kosten zijn gemaakt voor het Solisten en
Kamermuziek concours, daarnaast zijn de vaste lasten van de vereniging gewoon doorgelopen. Tijdens de
behandeling van de begroting 2016 in de ALV bleek er een kostenpost te zijn van €24.000. Het tekort is ontstaan,
omdat er geen inkomsten zijn uit de contributie van 2016. Gezien deze situatie vonden de kandidaat bestuursleden
het niet verstandig om helemaal geen contributie te heffen. In de vergadering stelde de Heer Paeper voor om over
het jaar 2016 een kleine contributie te vragen van 50% van het tarief wat op de website staat, exclusief
Samenspel. Dit houdt in: € 8,75 voor een individueel lid en €5,38 voor een verenigingslid. Na de bestuursverkiezing
bracht het nieuwe bestuur het voorstel van de Hr. Paeper ter stemming, uiteindelijk is dit voorstel met grote
meerderheid van stemmen aangenomen. Met deze bescheiden contributie gaat het eigen vermogen van de
vereniging wat minder achteruit.

3. Contributie 2017
Het Nieuwe bestuur gaat bij de contributie voor 2017 uit van het tarief zoals vermeld op de website (zónder
Samenspel), de tarieven zijn als volgt:


Per individueel lid: €17,50



Per orkest lid: €10,75 (=8, 50 + 2,25 BUMA)

www.novam.net
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4. Nationaal Accordeonconcours voor solisten en kamermuziek 2017
e

De NOVAM organiseert op 19 maart 2017 voor de 13 keer het
Nationaal Accordeon Concours voor Solisten en Kamermuziek.
Evenals vorig jaar zal dit evenement plaatsvinden in de Muziek- en
Dansschool Amstelveen aan het Stadsplein 99. Hierbij nodigen wij
je uit deel te nemen aan dit concours. Door mee te doen kun je je
spelniveau en-plezier verhogen. Natuurlijk zijn er ook mooie
prijzen te winnen en is het een goede gelegenheid andere spelers
te horen spelen en te ontmoeten. Zoals ieder jaar zal er weer een
prachtig lunchpauzeconcert verzorgd worden.
https://www.facebook.com/NOVAM-Accordeon-Concours-voor-solisten-en-kamermuziek-19-maart-2017-1500740053537604/

5. NOVAM Orkestenfestival 2017
Op 9 april 2017 organiseert de NOVAM in samenwerking met de nieuwe orkestcommissie de eerste editie van het
gloednieuwe festival voor accordeonorkesten. Dit festival zal plaatsvinden in het Akoesticum in Ede. Via deze brief
nodigen wij u van harte uit om aan dit festival deel te nemen. Door deel te nemen krijgt uw orkest de mogelijkheid
om in een concertzaal van topkwaliteit te spelen. Daarnaast biedt het ook de kans om kennis te maken met andere
verenigingen. Tenslotte is het belangrijk te vermelden dat aan dit festival ook enkele prijzen verbonden zijn. Een van
deze prijzen is een publieksprijs, dus ook alle luisteraars hebben deze dag een stem.
Er is geen indeling in divisies, elk orkest kan meedoen. Aan het eind van de dag wordt de top 3 bekend gemaakt
door een deskundige vakjury. Orkesten krijgen (desgewenst) schriftelijke, positief opbouwende kritiek. Let wel: Er
worden géén punten gegeven; er is na de top 3 geen classificatie. Er is geen limiet aan het aantal te spelen stukken,
de maximaal toegestane tijdsduur van het programma bedraagt 20 speelminuten.
Naast de optredens in de grootste zaal van het Akoesticum, vindt er ook een nevenprogramma plaats. In een
tweede zaal wordt een open podium georganiseerd. Dit open podium is speciaal bestemd voor solisten en kleinere
ensembles (2 t/m 6 spelers).
Inschrijving en informatie op www.novam.net
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