
Jaarverslag	  2015	  
Muziekvereniging	  Crescendo	  Muiden	  
	  
Nieuwjaarsrepetitie	  –	  vrijdag	  2	  januari	  	  
Op	  vrijdag	  2	  januari	  werd	  het	  muzikale	  
jaar	  geopend	  met	  een	  
nieuwjaarsrepetitie.	  De	  fanfare	  speelde	  
een	  aantal	  nummers	  met	  extra	  
ondersteuning	  van	  een	  aantal	  
blaasleerlingen	  en	  slagwerkers	  van	  de	  
slagwerkgroep.	  Hierna	  konden	  de	  leden	  
elkaar	  de	  beste	  wensen	  geven	  onder	  
genot	  van	  een	  hapje	  en	  een	  drankje.	  	  	  
Tijdens	  de	  nieuwjaarsrepetitie	  kondigde	  
John	  Brouwer	  zijn	  vertrek	  aan.	  Hij	  
twijfelde	  al	  een	  tijdje	  over	  zijn	  toekomst	  
bij	  de	  fanfare	  van	  Crescendo,	  omdat	  het	  
een	  relatief	  klein	  orkest	  is	  met	  weinig	  
jeugdleden.	  Na	  een	  aanbod	  te	  hebben	  
gekregen	  voor	  het	  dirigeren	  van	  een	  50-‐
koppig	  harmonieorkest	  in	  Zaandam	  
(inclusief	  een	  groot	  jeugdorkest),	  
besloot	  hij	  dit	  aan	  te	  nemen.	  
Alle	  leden	  waren	  getreurd	  om	  zijn	  
vertrek,	  maar	  begrepen	  zijn	  beslissing.	  	  
	  
	  
Extra	  ledenvergadering	  over	  het	  vertrek	  
van	  John	  Brouwer	  –	  vrijdag	  9	  januari	  	  
Na	  de	  aankondiging	  van	  het	  vertrek	  van	  
John	  moest	  er	  gezocht	  worden	  naar	  een	  
interim	  dirigent.	  	  
Het	  bestuur	  vergaderde	  op	  dinsdag	  6	  
januari	  over	  deze	  kwestie,	  waarna	  ze	  
besloten	  een	  extra	  ledenvergadering	  in	  
te	  plannen.	  In	  deze	  ledenvergadering	  
konden	  alle	  leden	  hun	  mening	  geven	  
over	  de	  invulling	  van	  de	  repetities	  van	  
de	  fanfare	  na	  het	  vertrek	  van	  John.	  
	  
	  
Laatste	  repetitie	  John	  Brouwer	  –	  vrijdag	  
16	  januari	  
Tijdens	  de	  laatste	  repetitie	  van	  John	  
repeteerde	  de	  fanfare	  gewoon.	  Na	  afloop	  
werd	  John,	  onder	  het	  genot	  van	  een	  
drankje,	  bedankt	  voor	  zijn	  bijdrage	  de	  
afgelopen	  jaren.	  Ook	  kreeg	  hij	  van	  de	  

fanfare	  een	  fotoboekje	  aangeboden,	  
waarin	  een	  overzicht	  van	  foto’s	  staat	  van	  
zijn	  jaren	  bij	  Crescendo.	  	  
	  

	  
	  
	  
ALV	  -‐	  donderdag	  12	  februari	  
Tijdens	  de	  jaarlijkse	  algemene	  
ledenvergadering	  werd	  er	  vooral	  
gesproken	  over	  het	  vertrek	  van	  John	  en	  
het	  vinden	  van	  zijn	  opvolger.	  Er	  was	  een	  
aantal	  uiteenlopende	  meningen,	  
waardoor	  er	  lang	  over	  gediscussieerd	  
werd.	  Uiteindelijk	  werd	  er	  besloten	  de	  
repetitie	  op	  vrijdagavond	  te	  houden	  en	  
te	  starten	  met	  een	  sollicitatieprocedure	  
voor	  een	  nieuwe	  dirigent.	  	  
Daarnaast	  kondigde	  Sebastiaan	  Meijer	  
zijn	  vertrek	  aan	  als	  jeugdcommissaris.	  
Iris	  den	  Blanken	  zal	  deze	  taak	  op	  zich	  
nemen.	  	  
	  
	  
Grote	  schoonmaak	  Pro	  Musica	  –	  
zaterdag	  7	  maart	  
Pro	  Musica	  werd	  in	  het	  voorjaar	  flink	  
onder	  handen	  genomen:	  van	  binnen	  en	  
van	  buiten	  gesopt.	  	  

	  



Koffieconcert	  in	  de	  feesttent	  –	  zondag	  26	  
april	  
Bij	  het	  jaarlijkse	  concert	  in	  de	  feesttent	  
traden	  zowel	  de	  slagwerkgroep,	  de	  
fanfare	  als	  het	  opleidingsorkest	  op.	  	  
De	  fanfare,	  onder	  leiding	  van	  de	  interim	  
dirigent	  Thomas	  Geerts,	  begon	  het	  
concert	  met	  o.a.	  een	  swingend	  solostuk	  
met	  Martin	  van	  de	  Beld	  als	  solist.	  

	  
	  
Vervolgens	  lieten	  de	  twee	  AMV-‐
leerlingen	  een	  aantal	  liedjes	  horen	  met	  
versterking	  van	  hun	  lerares	  Renske.	  

	  
	  
Daarna	  speelde	  het	  opleidingsorkest,	  
ook	  onder	  leiding	  van	  Thomas,	  een	  
aantal	  nummers,	  waaronder	  eentje	  met	  
een	  solo	  van	  Aïsha	  van	  de	  Beld.	  

	  
	  

Het	  concert	  werd	  afgesloten	  met	  een	  
gezamenlijk	  nummer	  van	  de	  fanfare	  en	  
de	  slagwerkgroep.	  

	  
	  
	  
Aubade	  op	  de	  sluis	  –	  maandag	  27	  april	  
Op	  de	  eerste	  Koningsdag	  speelde	  de	  
fanfare	  een	  aantal	  nummers	  op	  de	  sluis,	  
waarna	  de	  ballonnen	  werden	  opgelaten.	  	  

	  
	  
	  
Dodenherdenking	  –	  maandag	  4	  mei	  
Nadat	  de	  kerkdienst	  redelijk	  laat	  was	  
afgelopen,	  zetten	  de	  tamboers	  een	  flinke	  
pas	  in	  om	  nog	  voor	  20:00	  aanwezig	  te	  
zijn	  bij	  de	  begraafplaats.	  Het	  was	  
doorstappen,	  maar	  de	  stoet	  kwam	  op	  
tijd	  in	  het	  bos	  aan,	  waar	  de	  fanfare	  stond	  
te	  spelen	  onder	  leiding	  van	  Cas.	  
	  



Begin	  proefdirecties	  –	  vrijdag	  22	  mei	  
Toen	  de	  inschrijvingstermijn	  voor	  de	  
sollicitanten	  was	  gesloten,	  hadden	  maar	  
liefst	  13	  dirigenten	  zich	  aangemeld.	  
Vervolgens	  werden	  alle	  sollicitanten	  
besproken	  in	  het	  bestuur,	  dat	  vijf	  
kandidaten	  uitkoos.	  Deze	  vijf	  werden	  
uitgenodigd	  voor	  een	  gesprek	  met	  het	  
bestuur.	  Na	  deze	  gesprekken	  werden	  er	  
drie	  sollicitanten	  gekozen	  om	  ieder	  twee	  
repetities	  te	  komen	  dirigeren.	  
	  
	  
Bliksemverloting	  –	  1	  tot	  en	  met	  7	  juni	  
De	  leden	  gingen	  in	  de	  week	  van	  1	  tot	  en	  
met	  7	  juni	  weer	  langs	  alle	  huizen	  in	  
Muiden	  om	  de	  loten	  van	  de	  
bliksemverloting	  te	  verkopen.	  Ook	  dit	  
jaar	  kostte	  een	  lot	  slechts	  €0,50	  euro	  per	  
stuk.	  
Dit	  jaar	  was	  de	  bliksemverloting	  zeer	  
succesvol!	  Alle	  loten	  zijn	  verkocht,	  
waardoor	  het	  bestuur	  besloten	  heeft	  
volgend	  jaar	  meer	  loten	  te	  laten	  
drukken.	  	  
	  
	  
Wijkconcert	  slagwerkgroep	  –	  11	  juni	  
Vanwege	  het	  ontbreken	  van	  een	  vaste	  
dirigent	  bij	  de	  fanfare,	  werd	  er	  besloten	  
dat	  de	  fanfare	  dit	  jaar	  geen	  
wijkconcerten	  zou	  gaan	  geven.	  Dit	  werd	  
echter	  overgenomen	  door	  de	  
slagwerkgroep	  die	  een	  wijkconcert	  gaf	  
op	  11	  juni.	  

	  

De	  planning	  was	  dat	  het	  wijkconcert	  
gegeven	  zou	  worden	  buiten	  op	  het	  
Fermanplantsoen,	  maar	  helaas	  liet	  het	  
weer	  dit	  niet	  toe.	  Er	  werd	  besloten	  het	  
wijkconcert	  door	  te	  laten	  gaan,	  maar	  
dan	  binnen	  in	  Pro	  Musica.	  	  

	  
	  
	  
Kiezen	  van	  een	  nieuwe	  dirigent	  –	  vrijdag	  
3	  juli	  
Nadat	  de	  drie	  overgebleven	  sollicitanten	  
ieder	  twee	  repetities	  hadden	  
gedirigeerd,	  mochten	  de	  leden	  van	  de	  
fanfare	  stemmen	  op	  de	  dirigent	  die	  hun	  
voorkeur	  had.	  Uiteindelijk	  werd	  Karel	  
Jongerling	  met	  een	  ruime	  meerderheid	  
gekozen.	  Na	  de	  zomervakantie	  zal	  Karel	  
de	  repetities	  van	  de	  fanfare	  met	  
enthousiasme	  op	  vrijdag	  gaan	  leiden.	  
	  



Spieringfestival	  –	  zaterdag	  22	  augustus	  
Tijdens	  de	  braderie	  van	  het	  
Spieringfestival	  werd	  Muziekvereniging	  
Crescendo	  gepromoot	  aan	  alle	  
Muidenaren.	  Door	  middel	  van	  het	  geven	  
van	  informatie,	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  
instrument	  te	  proberen	  en	  een	  wedstrijd	  
om	  de	  langste	  toon	  te	  blazen	  op	  de	  
sousafoon,	  probeerden	  wij	  de	  kinderen	  
en	  volwassenen	  te	  laten	  zien	  hoe	  leuk	  
het	  is	  om	  samen	  muziek	  te	  maken.	  
Daarnaast	  speelden	  Puck	  en	  Aïsha	  
samen	  een	  aantal	  duetjes.	  

	  
	  
	  
Slagwerkconcert	  –	  zondag	  11	  oktober	  
Cas	  van	  der	  Horst	  kondigde	  in	  de	  zomer	  
van	  2015	  aan	  dat	  hij	  moest	  stoppen	  als	  
dirigent	  van	  de	  slagwerkgroep.	  Cas	  heeft	  
namelijk	  last	  van	  gehoorbeschadiging,	  
waardoor	  hij	  niet	  langer	  meer	  de	  
slagwerkgroep	  kan	  dirigeren.	  	  
Mede	  hierom	  werd	  besloten	  nog	  een	  
slagwerkconcert	  in	  te	  plannen,	  dat	  
uiteindelijk	  plaats	  vond	  op	  11	  oktober.	  	  

	  
	  

Het	  concert	  werd	  een	  duoconcert	  met	  de	  
slagwerkgroep	  van	  G.A.	  Heinze	  uit	  
Muiderberg.	  Beide	  slagwerkgroepen	  
brachten	  hun	  eigen	  muziek	  naar	  voren,	  
maar	  er	  werden	  ook	  drie	  muziekstukken	  
gezamenlijk	  gespeeld.	  

	  
	  
	  
Concert	  Venhuizen	  –	  zondag	  1	  
november	  
Karel	  dirigeert	  bij	  meerdere	  orkesten,	  
waaronder	  de	  fanfare	  van	  de	  
muziekvereniging	  uit	  Venhuizen.	  Zij	  was	  
opzoek	  naar	  een	  partner	  voor	  een	  
duoconcert.	  Vanwege	  de	  connectie	  met	  
Karel,	  ging	  de	  fanfare	  van	  Crescendo	  op	  
zondag	  1	  november	  op	  weg	  naar	  
Venhuizen	  voor	  het	  duoconcert.	  	  
We	  werden	  hartelijk	  ontvangen	  met	  
broodjes	  en	  koffie.	  
Het	  concert	  werd	  geopend	  door	  onze	  
fanfare.	  

	  
	  



Vervolgens	  liet	  de	  fanfare	  van	  MVV	  
(Muziekvereniging	  Venhuizen)	  een	  
aantal	  nummers	  horen.	  

	  
	  
Er	  werd	  afgesloten	  met	  het	  gezamenlijke	  
nummer	  ‘’The	  Blues	  Factory’’.	  

	  
	  
	  
Donateursconcert	  –	  zondag	  8	  november	  
Zondag	  8	  november	  vond	  ons	  jaarlijkse	  
donateursconcert	  plaats.	  Voor	  de	  fanfare	  
het	  eerste	  concert	  in	  Muiden	  met	  Karel,	  
voor	  de	  slagwerkgroep	  het	  laatste	  
concert	  met	  Cas	  én	  in	  deze	  bezetting.	  
	  
De	  slagwerkgroep	  opende	  het	  concert.	  
Het	  was	  een	  prachtig	  optreden	  met	  een	  
speciale	  betekenis.	  

	  
	  
Na	  een	  korte	  pauze	  trad	  het	  
opleidingsorkest	  op.	  Voordat	  het	  
optreden	  begon,	  werd	  de	  naam	  van	  het	  
opleidingsorkest	  bekend	  gemaakt	  door	  
middel	  van	  het	  spelen	  van	  galgje	  met	  het	  
publiek.	  Het	  opleidingsorkest	  van	  
Crescendo	  zal	  voortaan	  ‘’Toetti’’	  heten;	  

een	  afleiding	  van	  het	  Italiaanse	  ‘’Tutti’’,	  
wat	  “samen”	  betekent.	  
Een	  van	  de	  te	  spelen	  stukken	  was	  niet	  
alleen	  een	  lust	  voor	  het	  oor,	  maar	  ook	  
voor	  het	  oog!	  Er	  kwam	  onder	  andere	  
een	  kapster	  en	  een	  Chinees	  in	  voor.	  	  
Al	  met	  al	  een	  zeer	  geslaagd	  optreden!	  

	  
	  
Als	  laatste	  liet	  de	  fanfare	  een	  aantal	  
stukken	  horen.	  Het	  optreden	  werd	  nog	  
spannend,	  omdat	  halverwege	  een	  
nummer	  het	  licht	  uitviel,	  waardoor	  het	  
helemaal	  donker	  werd	  in	  de	  zaal.	  
Gelukkig	  speelde	  de	  fanfare	  door	  en	  
klonk	  er	  een	  hard	  applaus	  van	  het	  
publiek	  toen	  de	  lichten	  weer	  aangingen	  
en	  de	  fanfare	  ongestoord	  verder	  had	  
gespeeld.	  	  

	  
	  
	  



Kerstconcert	  –	  vrijdag	  18	  december	  
Het	  kerstconcert	  werd	  dit	  jaar	  
aangevuld	  door	  het	  Amsterdams	  Kerst	  
Koor	  (AKK).	  Het	  AKK	  is	  een	  koor	  
bestaande	  uit	  25	  personen	  die	  ieder	  jaar	  
rond	  de	  kerst	  samenkomen	  om	  een	  
internationaal	  kerstrepertoire	  in	  te	  
studeren.	  	  
	  
Het	  werd	  een	  muzikaal	  zeer	  
afwisselende	  avond.	  
Het	  AKK	  liet	  een	  gevarieerd	  programma	  
horen.	  

	  
	  
Het	  opleidingsorkest	  ‘’Toetti’’	  speelde	  
onder	  andere	  ‘’Tango	  d’Amour’’	  met	  
Chiara	  van	  de	  Beld	  als	  soliste.	  

	  
	  
De	  fanfare	  liet	  een	  aantal	  herkenbare	  
kerstliedjes	  terugkomen	  verwerkt	  in	  
composities	  en	  arrangementen.	  	  

	  
	  

Kerstconcert	  Florisberg	  –	  zaterdag	  19	  
december	  
Het	  jaarlijkse	  concert	  dat	  wij	  altijd	  geven	  
bij	  Florisberg	  vlak	  voor	  de	  zomer,	  kon	  
dit	  jaar	  helaas	  niet	  doorgaan.	  Vanwege	  
het	  feit	  dat	  de	  inwoners	  van	  Florisberg	  
aan	  het	  verhuizen	  waren	  naar	  een	  
andere	  locatie	  in	  Bussum	  én	  de	  fanfare	  
nog	  geen	  vaste/nieuwe	  dirigent	  had	  
gevonden,	  werd	  er	  besloten	  dit	  concert	  
niet	  door	  te	  laten	  gaan.	  	  

	  
	  
Om	  de	  inwoners	  van	  Florisberg	  toch	  nog	  
een	  muzikaal	  optreden	  te	  geven	  in	  2015,	  
werd	  er	  besloten	  een	  kerstconcert	  te	  
geven	  op	  de	  nieuwe	  locatie.	  

	  
	  
Het	  was	  een	  concert	  dat	  erg	  
gewaardeerd	  werd	  door	  de	  inwoners	  
van	  Florisberg.	  Speciaal	  voor	  hen	  
werden	  er	  extra	  samenzangen	  in	  het	  
programma	  opgenomen.	  
	  
	  


