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1. INLEIDING

Waarom?

Vlamo wil de instrumentale amateurmuziek in 
Vlaanderen laten bloeien! 

Als je vraagt naar onze plannen voor de volgen-
de vijf jaar is daarmee het antwoord gegeven. Dit is 
het grote einddoel waar elke strategische en opera-
tionele doelstelling, elke gedachte of idee aan wordt 
afgetoetst in dit plan. Het bepaalt de richting van ons 
hele denken en handelen en is de toetssteen bij elke 
beslissing die genomen zal worden. 

We willen de instrumentale muziek laten bloeien  
omdat er heel wat waardevolle kunst bestaat en  
ontstaat in dit veld. Bijzonder veel instrumentale  
muziek heeft een grote intrinsieke waarde, wat op zich 
een voldoende reden is om ze te ondersteunen. Maar 
het gaat veel verder. Actief musiceren heeft voor  
individuen mentale, cognitieve, emotionele en fysieke 
voordelen. Wetenschappelijke studies hebben hiervoor 
al voldoende bewijzen geleverd. Wanneer mensen dan 
ook nog eens samen actief gaan musiceren, heeft dit 
ook grote voordelen voor hun sociaal leven en voor 
de sociale cohesie binnen een gemeenschap. Mensen 
die kunnen terugvallen op een groep staan nu een-
maal sterker. Het lokale leven wordt dynamischer en 
krachtiger en de verzuring wordt bestreden. Mensen 
die het in het leven om welke reden ook wat moeilij-
ker hebben, kunnen opgepikt worden, krijgen opnieuw 
eigenwaarde en vinden weer aansluiting bij de maat-
schappij. Mensen worden geprikkeld om creatief te 
zijn, om bestuurlijke functies op te nemen, om projec-
ten op te zetten. Deze competenties nemen ze mee 
naar het dagelijkse leven waardoor opnieuw waarde 
wordt gecreëerd. Daarnaast creëert het orkestleven 
ook een hele lokale economie. Bij projecten worden 
allerlei lokale leveranciers ingezet en worden ook  
inkomsten gegenereerd. Investeringen in onze sector 
hebben dan ook een heel hoge return. Bovendien vinden 
amateurmuzikanten ook gemakkelijk de weg naar de 
professionele kunsten. In de eerste plaats als toehoor-
der, maar sommigen worden ook professioneel muzi-

1 Elkhuizen, S., Gielen, P., Van den Hoogen, Q., Lijster, T., Otte, H. (2014). De waarde van cultuur.  Brussel.

kant, gedreven door de passie en de vorming die ze als 
amateurkunstenaar ontvingen. De studie De waarde 
van cultuur1 (2014) gaat nog een stuk dieper in op al 
deze positieve effecten en onderbouwt deze weten-
schappelijk. Samengevat komt het er op neer dat we 
de wereld een stukje willen verbeteren door de instru-
mentale amateurmuziek in Vlaanderen te laten bloeien.  
De manier waarop we dit willen bereiken, is eveneens 
belangrijk. We laten ons onderweg leiden door onze 
waarden: passie, inclusiviteit, ondersteuning, creativi-
teit en sociaal bewustzijn. 

Dit plan wil een inspiratiebron en een handleiding zijn 
voor alle bestuurders, vrijwilligers en personeelsleden 
van Vlamo. Het stippelt de richting uit en wil een hou-
vast zijn voor de periode 2017-2021. Het legt onze 
prioriteiten vast en zorgt voor focus. Daarnaast wil dit 
beleidsplan ook de overheid en al onze stakeholders 
informeren over onze prioriteiten. Voor de uitwerking 
van dit beleidsplan wil Vlamo zich als organisatie volle-
dig open stellen. Naast de honderden vrijwilligers en de 
65.000 leden die samen Vlamo vormen, reiken wij ook 
de hand uit naar muzikanten die (nog) geen lid zijn, naar 
politici, kunstenaars en ondernemers, naar kansarmen 
en mensen met een beperking, naar scholen en we-
tenschappers, naar het Forum voor Amateurkunsten 
en de 8 andere amateurkunstenorganisaties, naar an-
dere organisaties uit het kunstenveld en de socio-cul-
turele sector, naar het verenigingsleven in heel Vlaan-
deren en naar internationale organisaties. De lijst van 
stakeholders is lang, maar door samen te werken kun-
nen we onze impact exponentieel vergroten. Of zoals 
een mooi Afrikaans gezegde al eeuwenlang luidt: Wil je 
snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga dan samen. 

We laten ons onderweg leiden door onze waarden:  
passie, inclusiviteit, ondersteuning, creativiteit en sociaal 

bewustzijn.

- Jan Matthys

“
”

FOTO: STEPHAN VANFLETEREN



6

Hoe kwam dit plan tot stand?

Dit beleidsplan is het resultaat van een lang pro-
ces en intensief teamwork. Op 28 februari 
2015 werd gestart met een visiedag ‘Vlamo 

Voorwaarts’ voor alle Vlamo-medewerkers (perso-
neel en vrijwilligers) en alle leden. Onder begeleiding 
van Kwadraet gingen we op zoek naar een opgefriste 
missie en visie, en hebben we voor Vlamo een waar-
denkader gecreëerd. De opgefriste inhoud werd ver-
volgens gekoppeld aan een gloednieuwe huisstijl die 
de vernieuwde inhoud vorm gaf. 

In een volgende stap zijn we met het team van be-
leidsmedewerkers verder aan de slag gegaan met het 
verzamelde materiaal en de goede ideeën. We maak-
ten een omgevingsanalyse, omschreven de positie van 
Vlamo en stelden een SWOT- en confrontatiematrix 
op. Dit team heeft vervolgens een hele ‘beleidsplan-
ningsdag’ georganiseerd voor het voltallige personeel, 
aangevuld met een aantal bestuurders. Hieruit zijn de 
prioriteiten voor de volgende beleidsperiode gebo-
ren. Het beleidsteam heeft deze daarna vertaald naar 
strategische doelstellingen, die vervolgens voorgelegd 
werden aan de raad van bestuur. Het team heeft in een 
volgende fase alle operationele doelstellingen bepaald. 

Wanneer? Wat? Door wie?

28 februari 2015
Visiedag ‘Vlamo Voorwaarts’:

Opfrissen missie, visie en waarden
Alle personeelsleden, bestuurders, vrĳwilligers en 

leden, onder begeleiding van Kwadraet

13 maart 2016
Lancering nieuwe huisstĳl: 

nieuwe inhoud krĳgt nieuwe vorm
Beleidsteam en De Blauwe Peer

Juli en augustus
Omgevingsanalyse, 

situatieschets Vlamo, SWOT- en 
confrontatiematrix

Beleidsteam

13 september
Beleidsplanningsdag: ideeën verza-
melen, uitdagingen en prioriteiten 

Alle personeelsleden en enkele bestuurders

14-16 september
Vertaling naar strategische doelstel-

lingen
Beleidsteam

22 september Bespreking strategische doelstellingen Raad van bestuur

Oktober Bepalen operationele doelstellingen Beleidsteam

7 november Bespreking operationele doelstellingen
Stuurgroep beleid: nieuwe adviesgroep bestaande 
uit bestuurders, beleidsmedewerkers en externen

8 – 22 november Beleidsplan uitschrĳven Beleidsteam

15 november Bespreking en goedkeuring beleidsplan Dagelĳks bestuur

23 november Bespreking en goedkeuring beleidsplan Raad van bestuur

10 december Goedkeuring beleidsplan Algemene vergadering
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Deze doelstellingen werden voorgelegd en uitgebreid 
besproken en aangevuld door een stuurgroep be-
staande uit bestuurders, beleidsmedewerkers en een 
externe deskundige. Het is nu de bedoeling dat we 
van deze laatste groep een permanente ‘stuurgroep 
beleid’ maken. Deze stuurgroep zal de verdere imple-
mentatie van het beleidsplan opvolgen, maar ook over 
allerhande beleidsthema’s discussiëren in de volgende 
beleidsperiode. Deze stuurgroep wordt een inhoude-
lijk en strategisch adviesorgaan, en zal de blik op de 
verre toekomst werpen. In een laatste fase werd het 
plan voorgelegd en goedgekeurd door het dagelijks 
bestuur, de raad van bestuur en de algemene verga-
dering. Het plan werd geschreven in een toegankelijke 
stijl, opdat het door zoveel mogelijk mensen als een 
hulpinstrument gebruikt zou worden.

De grootste uitdagingen

De 7 strategische doelstellingen geven op een 
duidelijke manier weer waar Vlamo zich de ko-
mende beleidsperiode op zal focussen. De eer-

ste doelstelling gaat over talentontwikkeling, waarbij 
de samenwerking met het onderwijs (DKO en andere) 
zeer belangrijk zal blijven. De tweede doelstelling han-
delt over innovatie en creativiteit. Andere doelstel-
lingen gaan over het verlagen van drempels en over 
integrale kwaliteitszorg. Ten slotte zijn er een aantal 
strategische doelstellingen die thema’s als communi-
catie, internationalisering en erfgoed behandelen.

De grootste uitdagingen liggen wellicht bij het verla-
gen van drempels en het verhogen van de diversiteit. 
Ook al is Vlamo en de orkestwereld op tal van domei-
nen heel divers, toch is er nog werk aan de winkel wat 
betreft de etnisch-culturele diversiteit. Vlamo wil bij 
het verlagen van drempels zo inclusief mogelijk tewerk 
gaan, maar tegelijkertijd zal er geregeld naar specifieke 
doelgroepen toe gewerkt worden om dat extra duwtje 
te geven. Een rode draad in heel onze werking is dat 
Vlamo een faciliterende organisatie wil zijn, waarbij de 
competenties en het netwerk van de leden worden in-
gezet om onze strategische doelstellingen te bereiken. 
Met 65.000 mensen bereik je meer dan wanneer je 
alleen aan de slag gaat. Een andere grote uitdaging ligt 
in de integrale kwaliteitszorg. Vlamo zal werken aan 
het verbeteren van processen en zal de hele organi-
satiestructuur onder de loep nemen. De organisatie 

wil zichzelf kritisch bekijken met behulp van externe 
deskundigen. We willen de nabijheid bij de muzikanten 
en orkesten én de betrokkenheid van onze honderden 
vrijwilligers behouden, maar tegelijkertijd willen we de 
beslissingsprocessen vereenvoudigen en werken aan 
empowerment.

Ten slotte zijn we ervan overtuigd dat de impact van 
Vlamo heel groot is. Dat zien we, dat voelen we, dat 
horen we. Toch willen we in de volgende beleidsperio-
de meer werk maken van impactmeting. Deze feitelij-
ke gegevens willen we vervolgens beter communice-
ren en gebruiken als beleidsinstrument.

De uitdagingen zijn groot, maar de voltallige ploeg van 
bestuurders, vrijwilligers en personeel staan klaar om 
er met volle goesting tegenaan te gaan! Zo verleggen 
wij met zijn allen een paar stevige keien in die grote 
rivier. 

Jan Matthys

Algemeen directeur

WIL JE SNEL GAAN, GA ALLEEN. 

WIL JE VER KOMEN, GA DAN SAMEN.

- Afrikaans gezegde 

“
“”
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MAATSCHAPPELIJ KE ONTWIKKELINGEN EN TENDENSEN VORMEN ZICH 

NIET LOS VAN ELKAAR. ZE BEÏNVLOEDEN ELKAAR CONSTANT, DUS HET 

IS VAN BELANG DAT WE OOG BLIJ VEN HOUDEN VOOR HET GEHEEL.

MAATSCHAPPELIJ KE ONTWIKKELINGEN EN TENDENSEN VORMEN ZICH 

IS VAN BELANG DAT WE OOG BLIJ VEN HOUDEN VOOR HET GEHEEL.
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2. OMGEVINGSANALYSE

2 Vansteen, A., De Voldere, I., Berckmoes, T. (2013). Toekomstverkenning: de blik van sociaal-cultureel    
 volwassenwerk, amateurkunsten en jeugdwerk gericht op 2025, Brussel.

Grotendeels kunnen lange termij n ontwikkelingen in de maatschappij  verklaard worden door de verandering 
in: demografi sche evolutie, technologische en wetenschappelij ke evolutie en evolutie in het heersende 
mens- en maatschappij beeld. Deze drie hebben dan op hun beurt weer een impact op de diverse ‘syste-

men’ in onze maatschappij : het ecologisch, economisch, politieke en sociaal-cultureel systeem. 

We zullen eerst de drie grote evoluties bespreken om nadien in te gaan op de gevolgen in de vier verschillende 
systemen. In de laatste hiervan geven we uiteraard een meer uitgebreide tekst met voorbeelden die zich toe-
spitsen op het sociaal-culturele veld.

Houd er rekening mee dat maatschappelij ke ontwikkelingen en tendensen zich niet los van elkaar vormen. Ze 
beïnvloeden elkaar constant, dus het is van belang dat we oog blij ven houden voor het geheel (2013).2

Demografi sche evolutie

Volgens het federaal planbureau zou de Belgische 
bevolking in de periode 2015-2060 stij gen van 
11,2 miljoen inwoners tot 13 miljoen.

Dit, rekening houdend met het aantal sterft egeval-
len, vruchtbaarheid, interne migratie en internationale 
migratie. Voorlopig zal ongeveer 65% van de bevol-
kingsgroei te wij ten zij n aan migratie, wat betekent 
dat het aandeel inwoners van vreemde origine zal blij -
ven toenemen (vooral in het Brussels Hoofdstedelij k 
Gewest). Dit zorgt voor het ontstaan van de ‘super-
diversiteit’: een term die niet enkel het verschil tus-
sen autochtonen en immigranten aanduidt maar ook 
de diversiteit tussen de migrantengroepen zélf be-
nadrukt (taal, religie, cultureel kader, nationaliteit,…). 
Migratie kan zeker gezien worden als een belangrij ke 
oorzaak voor globalisering.

Een  andere trend die niet te negeren valt is de vergrij zing. 
Dit is een gevolg van de stij gende levensduur, dankzij  de 
groeiende welvaart en vooruitgang in de gezondheids-
zorg. Er wordt verwacht dat de verouderingsgraad  in 
2025 van 101,5% naar 115,8% zal gegaan zij n. 
Tenslotte hebben we ook te maken met een verwach-
te gezinsverdunning. Dit is grotendeels te wij ten aan 
het groter aantal alleenstaanden (vergrij zing) maar 
ook aan het stij gend aantal eenoudergezinnen.

Absolute aantallen 
    Bevolkingsgroei, natuurlijk saldo en extern migratiesaldo voor België 

Bronnen: 1991-2013: RR-ADS en berekeningen FPB, 2014-2060: Demografische vooruitzichten 2014-2060, FPB-ADS 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

Bevolkingsgroei
Natuurlijk saldo (OBS)
Extern migratiesaldo (OBS)

Bevolkingsgroei (PROJ)
Natuurlijk saldo (PROJ)
Extern migratiesaldo (PROJ)

Het doel van een omgevingsanalyse is een duidelij k beeld te geven van de maatschappelij ke ontwik-
kelingen die zich (zullen) voordoen in de omgeving waarin sociaal-culturele organisaties fungeren. 
Zo krij gen we ook een zicht op de mogelij ke impact die deze ontwikkelingen kunnen hebben op ons 
werkveld. 
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Technologische en wetenschappelijke 
evolutie

De technologische verandering met de meest 
verregaande impact op maatschappelijk vlak is 
toch wel de digitale (r)evolutie.

Verwacht wordt dat deze zal blijven gestuwd worden 
door enerzijds het zoeken naar oplossingen voor mon-
diale maatschappelijke uitdagingen (bv. het drukken 
van klimaateffecten) en anderzijds ook economische 
motieven. Technologische ontwikkelingen hebben een 
impact op zowat álle facetten van het dagelijks leven 
(zie verder). Bovendien werkt de informatietechnolo-
gie globalisering nog verder in de hand: de wereld is 
een dorp, aangezien communicatie niet meer beperkt 
is door tijd en ruimte.

Maatschappijvisie

Een maatschappijvisie of wereldbeeld is sterk ver-
want aan religie, levensbeschouwing en moraal 
aangezien dit gaat over de manier waarop we de 

wereld zien of willen zien. Een wereldbeeld geeft dui-
ding aan onze waarneming en stuurt onze beslissingen 
en gedachten over onze omgeving. Enkele voorbeel-
den hiervan zijn: bezit staat gelijk aan macht, de relatie 
met God is de belangrijkste, de mens is dominant ten 
opzichte van de natuur,…

Een wereldbeeld verandert niet zomaar. Er worden dus 
geen fundamentele veranderingen verwacht maar er 
zijn wel verschuivingen aan de gang en op komst door 
de nieuwe technologische mogelijkheden, de interna-
tionale mobiliteit, de financieel-economische crisis,…

IMPACT OP

Het ecologisch systeem

Het staat intussen vast dat het menselijke in-
grijpen in de natuur nefaste gevolgen met zich 
meedraagt. Dit is te wijten aan de bevolkings-

groei, de (voornamelijk westerse) consumptie- en 
productiepatronen en de globalisering van de eco-
nomie en productiewaardeketens. De ecologische 
draagkracht van de aarde is eindig maar in het markt-
regulerend systeem wordt dit nog graag ontkend. Er 
is echter wel een algemene overtuiging dat de tijd 
dringt. Oplossingen komen moeilijk tot stand gezien 
er een resem van politieke, economische en andere 
belangen meespelen en de variërende grootteorde 
van de impact naargelang geografische ligging. Aan-
gezien de effecten zich ook maar afspelen op lange 
termijn blijft duurzaamheid vaak een ‘ver van mijn bed 
show’.Er is dus dringend nood aan instrumenten die 
zowel producenten als consumenten sensibiliseren.  

Daarbij denken we aan een integrale aanpak vanuit 
overheden en het middenveld (die allen zullen moeten 
samenwerken) om een bewustwording te bewerk-
stelligen en technologische innovaties  die klimaatef-
fecten kunnen drukken (delen is het nieuwe hebben, 
consu-minderen,…).
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Het economisch systeem

Het economisch systeem staat sterk onder in-
vloed van de globalisering van de industriële 
organisatie (o.a. door de technologische (r)evo-

lutie), die ook een doorgedreven arbeidsverdeling op 
wereldschaal teweegbracht.

Dit heeft bij ons geleid tot een verschuiving in de vraag 
naar arbeid van laag technologische naar meer kennis- 
intensieve jobs. Wat natuurlijk zorgt voor een grotere 
kans op uitval uit de arbeidsmarkt. Het mobiliseren 
van de immigratiestroom, financieren van uitkeringen 
tezamen met de oplopende kosten van de vergrijzing 
vormen een financieel vraagstuk. Is ons sociale zeker-
heidssysteem in gevaar…?

In ons systeem van grootschalig marktdenken moet 
ook een drastische verandering doorgevoerd worden 
voor wat betreft duurzaam produceren.  Duurzame 
ontwikkeling slaat namelijk niet enkel op het rekening 
houden met de biocapaciteit van de aarde maar ook 
op sociale rechtvaardigheid op mondiaal vlak. Globa-
lisering van de economie creëert zeer veel mogelijk-
heden maar landen hebben een minimale basis aan 
institutionele capaciteit en kennis nodig om de kloof 
tussen arm en rijk effectief kleiner te maken. 

Het klassieke economisch groeiparadigma wordt in 
vraag gesteld door de economische en ecologische 
crisis. Er is dus een groeiende aandacht voor het zoe-
ken naar alternatieve economische modellen.

 

Het politiek systeem

Ook het politiek systeem staat voor een grote 
uitdaging. Maatschappelijke problemen zoals 
het belang van duurzaamheid (zowel ecolo-

gisch als sociaal) zijn grensoverschrijdend en vragen 
dan ook een mondiale aanpak. Multi-layered gover-
nance wint aan belang. Ook de rol van NGO’s in politie-
ke besluitvorming is niet te onderschatten. Er heerst 
momenteel echter nog een grote onduidelijkheid over 
de beslissingskracht van de grensoverschrijdende po-
litieke structuren. 

Bovendien biedt de technologische verandering 
– voornamelijk sociale media - de burgers de mo-
gelijkheid om mee vorm te geven aan de politiek. 
Deze “subpolitiek” houdt in dat actoren die buiten 
het politieke systeem staan (belangenorganisaties,  
individuen, onderzoeksinstellingen,…) de mogelijkheid 
krijgen tot onconventionele actievoering (betogingen, 
opzetten van (al dan niet online) bewegingen,…) om 
op die manier van onderuit tot onderhandelingen te 
komen. 

Tenslotte is het belangrijk om te vermelden dat, door 
de financiële druk op ons sociale zekerheidssysteem 
(zie ‘het economisch systeem’), de overheid ernstig 
zal moeten nadenken over haar kerntaken: inzetten 
op arbeidsparticipatie, terugdringen van armoede,… 
zodat men, ondanks de budgettaire krapte, toch de 
prioriteiten kan opnemen in het beleid.

Het sociaal-cultureel systeem

Sociale en culturele praktijken zijn steeds meer on-
derhevig aan strenge voorwaarden en de plicht 
om verantwoording af te leggen, in ruil voor sub-

sidies (‘accountability’). Deels zorgt dit wel voor een 
professioneler middenveld maar langs de andere kant 
wordt het middenveld technischer, boekhoudkundiger 
en wordt men afgeleid van de reële doelstellingen.

Bovendien staan de subsidiestromen onder vuur, we-
gens kostenbesparingen bij de overheden. Deze ‘te-
rugtredende overheid’, tezamen met de concurrentie 
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van commerciële initiatieven uit de profitsector, zor-
gen voor problemen maar bieden ook nieuwe moge-
lijkheden: het middenveld wordt op die manier geprik-
keld om nieuwe initiatieven te bedenken. We denken 
dan aan het groeiende bewustzijn met betrekking tot 
bv. het belang van ‘delen’ (mede geholpen door de 
trend in sociale media), sociale innovatie, crowdfun-
ding, filantropie,… De burger neemt steeds meer ver-
antwoordelijkheid op zich voor het welzijn van zichzelf 
en de medeburgers: ‘de participatiesamenleving’. 

Er is een groei merkbaar in de ontwikkeling van eigen 
initiatieven (informeel, zonder strakke regulering of 
structuren). Er is dus een verandering te zien in de 
manier waarop mensen zich gaan verenigen en parti-
ciperen, mede dankzij wat we hierboven bespraken en 
mede dankzij de individualisering. Hiermee bedoelen 
we de tanende invloed van traditionele zekerheden 
(religieuze en ideologische denkkaders en structuren). 
Keuzes zijn meer afgestemd op persoonlijke afwegin-
gen3.

Hierin ligt een grote uitdaging voor het sociaal-cul-
turele veld. Zeker in een samenleving waarin on-
gelijkheid en superdiversiteit ‘hot topics’ zijn en we 
in de grote heterogeniteit van individuen een ma-
nier van ‘samen-leven’ moeten vinden. Via samen-
werking en het opzetten van nieuwe initiatieven 
kunnen we inhoudelijk inzetten op het idee van 
duurzaamheid en sociale inclusie, rekening hou-
dend met een sterke betrokkenheid vanuit de indi-
viduele leefwereld: ‘geïndividualiseerd engagement’.  
We moeten dus inzetten op thema’s en projecten voor 
verandering in functie van maatschappelijke vooruit-

3  Opgelet: er zijn wel nieuwe vormen van sociale controle opgedoken zoals sociale media, reclame,  
 marketing,… die de keuzes van individuen kunnen beïnvloeden EN iemands leefwereld (ervaringen, geschiedenis,   
 symbolische waarden,…)! 

4 Feys, S. and Bohez, H. (2014). Exploring the spatial dimension of the ‘brede school’ or community schools in Flanders. Agency  
 for Infrastructure in Education (AGIOn), Flanders, Belgium.

gang!

De digitale (r)evolutie heeft ervoor gezorgd dat com-
municeren en zich verenigen buiten de grenzen van tijd 
en ruimte alomtegenwoordig is en het is dus van groot 
belang dat, wil men deelnemen in de maatschappij, 
iedereen een zekere vorm van ‘digitale geletterdheid’ 
bezit en onderhoudt. Indien niet, is er gevaar voor een 
groeiende kennis- en technologiekloof tussen genera-
ties en sociale klassen. Nieuwe technologieën bieden 
zeker de mogelijkheid tot nieuwe methodes en tools 

om te ‘leren’ en om te gebruiken in (onder andere) so-
ciaal-culturele organisaties. 

Een laatste werkpunt voor het sociaal-culturele veld is 
het opzetten van een alternatief ruimtegebruik (voor-
al in de steden, want die zullen een enorme nood heb-
ben aan capaciteitsuitbreiding van infrastructuur door 
de bevolkingsgroei). Voorbeelden zijn ‘co-working 
spaces’, openstellen van ruimtes,…’(2014)4 .

DE BURGER NEEMT STEEDS MEER VERANTWOORDELIJKHEID OP 

ZICH VOOR HET WELZIJN VAN ZICHZELF EN DE MEDEBURGERS: 

‘DE PARTICIPATIESAMENLEVING’. 
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3. VELDTEKENING :
 DE AMATEURMUZIKANT EN VLAMO

5 Vanherwegen, D., Siongers, J., Lievens, J. (2016). Snapshot amateurkunsten, 2016. 

De amateurmuzikant in Vlaanderen

Eén op de drie Vlamingen is bezig met kunstbeoefening in de vrij e tij d. Dit omvat het beoefenen van ver-
schillende disciplines gaande van beeldende kunst tot fotografi e en zang. Muziek valt hier ook onder. In het 
onderzoek uit 2009 wordt gesteld dat 6,5% van de bevraagden een instrument bespelen. 1,2% hiervan 

speelt in een harmonie, fanfare of brassbands. Het onderzoek Snapshot amateurkunsten5 toont daarbij  aan dat 
er een signifi cante stij ging is tussen 2009 en 2014 van het aantal mensen die in een harmonie of fanfare spelen 
of klassieke muziek beoefenen. 

Typisch voor amateurkunstenaars en amateurmuzikanten is hoe oneindig divers deze doelgroep is: gaande van 
jong tot oud, over alle maatschappelij ke klassen heen… amateurmuzikant zij n, staat los van leeft ij d of achter-
grond. Ook een amateurmuziekvereniging is een plaats waar jong en oud samenkomen, waar mensen zichzelf 
kunnen ontplooien, en waar men niet alleen werkt aan artistieke kwaliteit en vooruitgang, maar waar men ook 
samenwerkt met anderen, zodat sociale en expressieve vaardigheden volop kunnen worden ontwikkeld. Ook de 
uitbreiding van het sociaal netwerk is een absolute troef van het verenigingsleven.

Naast de omgevingsanalyse is het ook nodig om de blik naar binnen te werpen. In onderstaand hoofd-
stuk zoomen we specifi ek in op de Vlaamse amateurmuzikant, maar ook en vooràl op onze eigen 
organisatie. Wie is Vlamo, waar staan we voor en voor wie zij n we er? Belangrij ke vragen die we ons 
gesteld hebben om meer en een beter zicht te krij gen op onze sterktes en zwaktes.
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Wie is Vlamo en waar staan we voor?

Missie 

Vlamo wil de instrumentale amateurmuziek in Vlaan-
deren laten bloeien.

Visie

Vlamo, de Vlaamse amateurmuziekorganisatie, stimu-
leert en promoot de actieve muziekbeoefening binnen 
de brede samenleving en draagt bij tot de ontwikkeling 
van amateurmuzikanten en muziekverenigingen door 
hen professioneel te ondersteunen en te inspireren. 
Muziek maken is verbinden. Daarom is Vlamo naast 
een artistieke werkplaats ook een ontmoetingsplaats 
waar mensen, verenigingen en gemeenschappen hun 
banden versterken. Gedreven door de passie voor 
muziek willen we samen duurzaam vooruit.

Waarden

PASSIE
We zetten ons op een enthousiaste, constructieve en 
positieve manier in voor de promotie en ondersteu-
ning van instrumentale amateurmuziek in Vlaanderen. 
Metterdaad en met hart en ziel.

INCLUSIVITEIT
Iedereen met een hart voor instrumentale muziek is 
welkom bij ons.

ONDERSTEUNING
We bieden onze leden letterlijk àlle ondersteuning die 
ze nodig kunnen hebben bij het uitoefenen van hun 
hobby. Dat gaat van zeer praktische en nuttige dingen 
zoals verzekering over educatief materiaal tot lessen 
en de organisatie van wedstrijden.

CREATIVITEIT
We moedigen creativiteit aan en helpen een klimaat te 
scheppen waarin die creativiteit kan gedijen voor jong 
en oud en voor muziekmakers en liefhebbers van elk 
niveau.
 

SOCIAAL BEWUSTZIJN
We zetten muziek in als hét instrument voor verbin-
ding en bieden een ontmoetingsplaats voor amateur-
muzikanten.

Structuur

De bestuurswerking van Vlamo Centraal ziet er als 
volgt uit:
Vlamo heeft, als vzw-structuur, een algemene verga-
dering die statutair wordt samengesteld:
- Acht vertegenwoordigers van de vijf Vlaamse  
provincies;
- Vier vertegenwoordigers vanuit het Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest;
- Maximaal twintig leden, aangeduid vanuit de  
verschillende stuurgroepen.

De raad van bestuur van Vlamo is eveneens statutair 
samengesteld uit:
- Vier leden namens de vijf Vlaamse provincies;
- Twee leden namens het Brussels Hoofdstedelijk  
Gewest;
- Minimaal vier en maximaal tien gecoöpteerde leden, 
die omwille van hun deskundigheid een bestuurlijke 
en/of artistieke meerwaarde voor de vereniging kun-
nen betekenen.

Tot slot is er tevens een dagelijks bestuur. Deze is sa-
mengesteld uit de voorzitter, telkens één lid als verte-
genwoordiger van een provincie/ gewest en een aan-
tal gecoöpteerde leden. Het dagelijks bestuur beslist 
over de lopende zaken en bereidt de bijeenkomsten 
van de raad van bestuur voor.

Naast deze bestuurswerking Vlamo Centraal, is er 
eveneens een provinciale bestuurswerking. In elke 
Vlaamse provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest is een provinciale Vlamo vzw actief, met eigen 
bestuursorganen en een eigen trefpunt. Deze vzw’s 
zijn actief binnen de context van het Vlamo beleids-
plan en leggen zich, naast het onderhouden van de di-
recte contacten met de lokale groepen, vooral toe op 
het organiseren van provinciale publieksgerichte ac-
tiviteiten en vormingsmomenten. Ze coördineren ook 
de ondersteuning van de lokale groepen.
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Daarnaast maken ook de artistieke stuurgroepen van 
Vlamo deel uit van de structuur. De raad van bestuur 
laat zich adviseren door verschillende artistieke stuur-
groepen. Voor elke discipline bestaat er een eigen 
adviesorgaan, bestaande uit deskundigen en professi-
onelen zoals leerkrachten en dirigenten, die op vrijwil-
lige basis adviseren omtrent artistieke aangelegenhe-
den en daarnaast activiteiten organiseren. 
Vlamo heeft tot slot 17 personeelsleden in dienst. De 
directie bestaat uit de algemeen directeur en de di-
rectie-adviseur, er zijn drie beleidsmedewerkers, een 
projectverantwoordelijke, drie medewerkers voor 
boekhouding, documentatiecentrum en ICT en 5 tref-
puntmedewerkers: 1 voor iedere provincie. Er zijn  
tevens 2 administratieve medewerkers en een deel-
tijds onderhoudsmedewerker tewerkgesteld. 
Vlamo kocht in 2015 een eigen pand aan in Gent 
waarin het centraal secretariaat gevestigd is.

FOTO: DIRK GALLE

Voor wie is Vlamo er?

Vlamo is er voor de instrumentale amateurmu-
zieksector. In het amateurkunstendecreet (zie 
hieronder) wordt instrumentale amateurmuziek 

als volgt omschreven:
“alle activiteiten op het vlak van de muzikale kunsten 
waarbij hoofdzakelijk gebruik gemaakt wordt van in-
strumenten” (artikel 2 §2d).

Vlamo verdeelt deze instrumentale muziek zelf ver-
der in een aantal subdisciplines. Dit vergemakkelijkt de 
werking omdat er zo rekening gehouden kan worden 
met de specificiteit van iedere doelgroep. De verschil-
lende disciplines zijn:
- Orkesten: harmonies, fanfares, bigbands
- Brassbands
- Strijkorkesten, symfonische orkesten, gitaarensem-
bles, mandolineorkesten, pianisten
- Drum- en percussiegroepen, marching bands, show-
korpsen, pipebands
- Blaaskapellen
- Accordeonorkesten
- Majo- en twirlgroepen

Naast deze groepen, behoren ook de individuele muzi-
kanten tot de doelgroep van Vlamo.
Vlamo heeft 64 844 leden. Er zijn 1180 verenigin-
gen aangesloten (waarvan 80 DKO instellingen). In 

Antwerpen zijn er 291 verenigingen aangesloten, in 
Brussel 16, Limburg telt 174 aangesloten verenigin-
gen, Oost-Vlaanderen 210, Vlaams-Brabant 213 en 
in West-Vlaanderen zijn er 196 verenigingen lid van 
Vlamo. 22 individuele muzikanten zijn aangesloten bij 
Vlamo.

291

174

210

213

196

16

Aantal verenigingen per provincie

Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Brussel

De grootste discipline aangesloten bij Vlamo zijn de 
harmonies met een aantal van 551, 319 fanfares zijn 
lid, 36 brassbands, 127 drum- en percussiekorpsen, 
46 groepen MajoTwirl, 50 blaaskapellen, 41 bigbands, 
27 symfonische orkesten, 22 pipebands, 3 mandoline 
ensembles, 25 accordeonorkesten, 11 showkorpsen, 
80 DKO-instellingen en 168 diverse orkesten.
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Wat leeftijd betreft, zijn de leden van Vlamo mooi ver-
deeld: 34% is jonger dan 26 jaar, 34% is tussen de 26 
en de 50 en 32% is ouder dan 50 jaar.

Het ledenbestand van Vlamo omvat weinig mensen 
van allochtone afkomst. Ten eerste heeft dit te maken 
met materiële eisen, waarbij een instrument een be-
hoorlijke investering blijft die niet voor iedereen haal-
baar is. Hoewel verenigingen instrumenten gratis of 
tegen een beperkte huurprijs uitlenen aan muzikanten, 
blijft dit een financiële investering voor de vereniging 
zelf. Dit is ook voor hen niet vanzelfsprekend. 
Voor individuele muzikanten zijn die mogelijkheden er 
nog in veel beperktere mate. 

Ten tweede is de opleiding eveneens een drempel. 
Een minimale basisopleiding is steeds nodig om met 
een instrument aan de slag te kunnen. Het Deeltijds 
Kunstonderwijs en de samenwerking tussen vereni-
gingen, Vlamo en het DKO speelt hierbij een grote rol. 
De sector van de amateurmuziek en amateurmuzikan-
ten is grotendeels afhankelijk van de in- en uitstroom 
in het DKO. Ook zij hebben moeite om kansarme en 
allochtone doelgroepen aan te trekken.

Ten derde spelen culturele drempels een rol. Fanfares 
en harmonies zijn bijvoorbeeld reeds jarenlang inge-
bakken in de Vlaamse tradities.

Hoe positioneert Vlamo zich op beleidsmatig vlak?
Vlamo, de andere acht landelijke amateurkunstenor-
ganisaties en het Forum voor Amateurkunsten, zijn 
erkend en gesubsidieerd op basis van het amateur-
kunstendecreet van 22 december 2000. Elk van deze 
organisaties geeft een brede ondersteuning aan ama-
teurkunstenaars, zowel zij die in groep als zij die op 
individuele basis kunst beoefenen. Het is hun taak om 
hun discipline te stimuleren, te informeren, te onder-
steunen en te begeleiden. Op deze manier streven zij 
naar vernieuwing, verjonging en verbreding van hun 
sector. 

Volgende opdrachten staan geformuleerd in het de-
creet:
1° een werking hebben met een landelijk karakter;
2° een vereniging zonder winstoogmerk zijn met een 
werkterrein dat duidelijk ligt in één van de kunstdisci-
plines of deeldisciplines van artikel 2, 2°, van dit de-
creet en voornamelijk gericht is op groepen;
3° over één centraal secretariaat beschikken;
4° over één personeelskader beschikken, waarbij de 
organisatie de juridische werkgever is;
5° bij de aanvraag tot erkenning aantonen hoe zij:
a) een informatiewerking opbouwen voor de doel-
groep, al dan niet met inbegrip van een documenta-
tiecentrum of bibliotheek;
b) communicatie voert met de beoefenaars van de 
kunstdiscipline of deeldiscipline ervan, met het oog 
op de uitstraling en de kwaliteitsverbetering van de 
kunstdiscipline;
c) ondersteuning zal bieden door het ontwikkelen en/
of aanbieden van documentatie- en werkmaterialen, 
het organiseren van vorming en begeleiding en van 
publieksgerichte evenementen;
d) zal samenwerken met de andere organisaties en 
overleg zal plegen en afspraken zal maken met aan-
verwante sectoren;

VLAMO WIL DE INSTRUMENTALE AMA-

TEURMUZIEK IN VLAANDEREN LATEN 

BLOEIEN.

551

319
36

12746
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27
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Disciplines aangesloten bij Vlamo

harmonies fanfares brassbands

drum- en percussiekorpsen MajoTwirl blaaskapellen

bigbands symfonische orkesten pipebands

mandoline ensembles accordeonorkesten showkorpsen

DKO-instellingen divers

34%

34%

32%

Leeftijd van de leden

jonger dan 26 jaar tussen 26 en 50 jaar ouder dan 50 jaar
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e) ...;
f) een kwaliteitsbeleid zal uitbouwen dat erop gericht 
is op een systematische wijze de kwaliteit van de aan-
geboden dienstverlening en ook van haar werking te 
bepalen, te plannen, te verbeteren en op te volgen;
g) een product- of procesgerichte vernieuwing en/of 
verbreding zal realiseren;
h) een doelgroepenbeleid zal ontwikkelen;
i) een internationale werking zal ontplooien.



18

SOMETIMES YOU DON’T REALIZE YOUR OWN STRENGTH UNTIL YOU 

COME FACE TO FACE WITH YOUR GREATEST WEAKNESS.

                                                                                                   - SUSAN GALE  

SOMETIMES YOU DON’T REALIZE YOUR OWN STRENGTH UNTIL YOU 



19

4. SWOT- EN CONFRONTATIEMATRIX

De kern van strategische planning is om twee belangrij ke onderdelen goed op elkaar af te stemmen: 
ten eerste de identiteit en het kunnen van de eigen organisatie en ten tweede de kansen en gevaren 
die zich vanuit de omgeving aandienen. Beide zaken werden in de voorgaande hoofdstukken uitge-
breid behandeld in de omgevingsanalyse en de veldtekening van de amateurmuzikant. Nu komt het 
erop aan om beide op elkaar af te stemmen en de omgeving en organisatie met elkaar in relatie te 
brengen. 

Hiervoor hebben we een SWOT-Confrontatiematrix gebruikt als hulpmiddel. Sterktes en zwaktes van de ei-
gen organisatie werden naar boven gehaald en bedreigingen en kansen uit de omgeving werden benoemd. 
Deze hebben we vervolgens met elkaar in verband gebracht om te komen tot een aantal doelstellingen die 

konden helpen om onze focus verder te bepalen.
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Vlamo stimuleert iedereen met een hart voor instrumentale muziek om zijn/haar talenten te ont-
wikkelen en creëert hiervoor een aanbod op maat.

Vlamo wil, met het oog op technologische en artistieke vooruitgang, investeren in innovatie en 
creativiteit.

Vlamo wil culturele, artistieke en sociale drempels tot het beoefenen van instrumentale muziek 
wegwerken.

Vlamo geeft met een sterke, duidelijke en efficiënte organisatie het goede voorbeeld aan de ver-
enigingen op vlak van integrale kwaliteitszorg.

De instrumentale amateurmuziek en Vlamo staan in een positief daglicht door helder en verras-
send te communiceren naar haar leden en de buitenwereld.

Vlamo wil internationaal een rol opnemen bij het uitwisselen van kennis en wil mensen verbinden 
over de grenzen heen.

Vlamo wil haar Vlaams muzikaal erfgoed valoriseren in samenwerking met expertisecentra.

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN: OVERZICHT
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5. STRATEGISCHE &  
    OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1

Vlamo zorgt ervoor dat mensen plaats, ruimte, tijd en vooral ook de kansen hebben om hun talenten te 
laten ontluiken, te ontwikkelen en te ontplooien. Om hen hierin bij te staan, voorzien wij vorming, onder-
steuning, advies, wedstrijden en gaan wij de nodige samenwerking aan met partners die hierin kunnen 

bijdragen. 

Operationele doelstelling 1.1

Vlamo heeft al sterke banden met het DKO. Verschillende van onze artistieke deskundigen die deel uit-
maken van de adviserende stuurgroepen van Vlamo, geven zelf les binnen het Deeltijds Kunstonderwijs. 
Deze banden moeten we in de volgende beleidsperiode blijvend bestendigen en zelfs nauwer aanhalen. De 

artistieke stuurgroep Blaaskapellen ontwikkelde reeds een project waarin ze hun discipline gingen voorstellen in 
het DKO van Tienen. Zo’n initiatieven geven het goede voorbeeld en tonen hoe Vlamo, de amateurmuzieksector 
en het Deeltijds Kunstonderwijs steeds beter met elkaar in verband gebracht kunnen worden.

De banden tussen de amateurmuzieksector en het dagonderwijs zijn daarnaast van even groot belang. Lagere 
en middelbare scholen spelen een hele grote rol in de invulling van de vrije tijd van hun leerlingen. Vlamo neemt 
daarin ook haar verantwoordelijkheid op door een educatieve doekoffer in verband met blaasmuziek aan te 
bieden die kan gebruikt worden in het lager onderwijs. Leerkrachten hebben geen muzikale voorkennis nodig 
om met dit werktuig aan de slag te gaan, maar kunnen hun leerlingen desalniettemin kennis laten maken met 
blaasmuziek. In de volgende beleidsperiode willen we deze aanpak verder uitbreiden door erop toe te zien dat 
de koffer ook in concentratiescholen aan bod kan komen. Op die manier hopen we een meer divers publiek te 
kunnen bereiken.

Vlamo stimuleert iedereen met een hart voor instrumentale muziek om zijn/haar talenten te  
ontwikkelen en creëert hiervoor een aanbod op maat.

Het dagonderwijs en het DKO zijn belangrijke partners van Vlamo in het promoten van instrumentale muziek 
en het ontwikkelen van muzikale vaardigheden bij kinderen en jongeren. Vlamo gaat hiervoor op zoek naar 
relevante samenwerkingsvormen.
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Operationele doelstelling 1.2

Vlamo biedt advies aan over allerhande onderwerpen die leven bij amateurmuzikanten en verenigin-
gen: gaande van vzw-wetgeving tot boekhouding, verzekeringen en jeugdbeleid… Wanneer Vlamo de 
knowhow niet bezit, wordt zo accuraat mogelijk doorverwezen naar relevante instanties.

Operationele doelstelling 1.3

Hieronder verstaan we in de eerste plaats het documentatiecentrum waar Vlamo een grote collectie aan 
partituren, boeken en tijdschriften bewaart. De leden kunnen dit alles raadplegen. Het is de bedoeling dat 
de aanwezige partituren in de komende beleidsperiode verder gedigitaliseerd worden.

Bovendien wil Vlamo de go-to organisatie zijn voor alles wat instrumentale amateurmuziek betreft. Iedereen 
kan met zijn/haar vragen bij ons terecht.

Operationele doelstelling 1.4

Vlamo geeft geen rechtstreekse financiële ondersteuning aan haar leden-muziekverenigingen, maar wil 
deze ondersteuning onmiddellijk investeren in talentontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Dit doen we 
door verenigingen de mogelijkheid te geven om deskundigen (bijvoorbeeld dirigenten of een top solist) uit 

te nodigen naar hun repetitie of play-in. We bieden met andere woorden coaching op maat van de vereniging. 
Vlamo zorgt dan voor de betaling van deze deskundige. Zo zijn we ervan overtuigd dat de amateurmuzikanten 
uitgedaagd en gemotiveerd blijven om te werken aan hun artistieke kwaliteit.

Operationele doelstelling 1.5

Vlamo wil (amateur)muzikanten en orkesten de kans geven om op te treden voor een publiek. Vlamo 
treedt hiervoor op als schakel tussen organisatoren en haar muzikanten, maar is zelf ook initiatiefnemer 
van toonmomenten. Zo organiseren wij jaarlijks kioskconcerten op de Kouter in Gent, zomerconcerten op 

de Grote Markt in Leuven, dagen van de Blaaskapellen en geven orkesten en muzikanten ook podiumkansen op 
reeds bestaande openbare evenementen zoals OdeGand en de Cultuurmarkt in Antwerpen.
In deze beleidsperiode willen we verder inzetten op deze podiumkansen en de rol van Vlamo als facilitator. 

Aangesloten groepen en leden kunnen bij Vlamo terecht voor correct advies en informatie. 

Vlamo biedt haar leden relevante documentatie aan. Deze documentatie is toegankelijk en gedigitaliseerd en 
komt tegemoet aan de noden van de aangesloten leden. 

Vlamo ondersteunt verenigingen in hun kwaliteitsverbetering door coaching op maat aan te bieden.

Vlamo biedt podiumkansen aan amateurmuzikanten aan en brengt organisatoren en muzikanten samen. 
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Hiervoor willen we een online platform ontwikkelen waarop organisatoren en muzikanten op heel eenvoudige 
manier met elkaar in contact kunnen komen zodat we op die manier vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen.

Operationele doelstelling 1.6

Onze sector instrumentale amateurmuziek heeft een lange traditie van wedstrijden. Orkesten bevorderen 
hun kwaliteit doordat Vlamo deze tornooien verder organiseert. Meedingen naar een mooie plaats op 
een wedstrijd zorgt voor een grote uitdaging, waardoor deelnemende verenigingen zeer intensief aan de 

voorbereiding werken. Het juryverslag is daarbij ook van groot belang. Deelnemende orkesten krijgen zowel po-
sitieve- als werkpunten mee naar huis. Bij evaluatieconcerten geldt hetzelfde kwaliteitsverbeterende principe, 
alleen vallen hier de punten weg. Een jury blijft wel zorgen voor een deskundige beoordeling. 
Vlamo wil tijdens de komende beleidsperiode blijven inzetten op deze vorm van talentontwikkeling, weliswaar 
enkel volgens modellen die relevant zijn voor de muziekverenigingen.

Operationele doelstelling 1.7

De basisvorming voor muziek en instrument wordt reeds voldoende aangeboden in het deeltijds kunston-
derwijs. Vlamo wil een complementair vormingsaanbod ontwikkelen dat een meerwaarde vormt ten op-
zichte van het bestaande aanbod in het DKO. Aan de hand van play-ins, cursussen, workshops… wordt 

de basisopleiding van de muzikanten verder aangevuld. Daarenboven heeft Vlamo een vormingsaanbod voor 
disciplines die niet aan bod komen in het DKO zoal showkorpsen, doedelzakbands, majotwirl,…
 

Vlamo onderschrijft het belang van het kwaliteitsmetende en kwaliteitsverbeterende element bij wedstrij-
den en evaluatieconcerten en blijft zoeken naar relevante modellen. Hierbij wordt rekening gehouden met de  
eigenheid van de verschillende disciplines.

Vlamo organiseert zelf vormingsdagen en stimuleert haar leden om hieraan deel te nemen.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 2

Vlamo wil vooruit! Zowel op artistiek als technologisch vlak willen we dynamiek blijven behouden. Om 
ervoor te zorgen dat zowel onze eigen organisatie als onze leden niet stil blijven staan, vinden we het 
belangrijk om te investeren in innovatie en creativiteit.

Operationele doelstelling 2.1

De Vlamo Award: “Een initiatief dat creatief en artistiek is en door de buitengewone vorm een blijvende 
impact op de omgeving heeft.” Creativiteit, grenzen opzoeken, elkaar uitdagen… Dit alles zorgt voor 
dynamiek in een vereniging. Muziekverenigingen mogen niet blijven stilstaan. Daarom wil Vlamo ze uitda-

gen. Dit doen we door jaarlijks de Vlamo Award uit te reiken. Deze award stimuleert én ondersteunt creativiteit. 
Verenigingen doorlopen een volledig traject van concept tot voorstelling waarin ze op regelmatige basis feed-
back en coaching krijgen van een panel deskundigen. Genomineerden voor de trofee krijgen reeds een finan-
ciële ondersteuning om hun droomproject waar te maken. De winnaar krijgt een extra beloning erbovenop. De 
bedoeling is niet alleen de deelnemende verenigingen warm te maken voor het outside the box- denken, maar 
door uitvoerig promotie te voeren voor de award en de genomineerde projecten krijgen de andere orkesten en 
muzikanten die lid zijn van Vlamo goede praktijkvoorbeelden te zien. Zo kunnen ook zij aan de slag! In vorige 
beleidsperiode werden reeds in 2015 en 2016 muziekorganisaties beloond met de Vlamo Award. Komende be-
leidsperiode wil Vlamo hier absoluut mee verder en zelfs méér aandacht besteden aan een goede en duidelijke 
promotie van het initiatief!

Operationele doelstelling 2.2

Het doel van een muziekvereniging en amateurmuzikanten is muziek maken. Vaak gaat deze ambitie meer 
en meer verloren in administratieve zorgen. Een correcte boekhoudmethode is een noodzaak, op zoek 
gaan naar alternatieve financieringsbronnen ook. Vlamo wil haar leden hierin zoveel mogelijk bijstaan door 

deze administratieve lasten te vereenvoudigen en het besturen van een vereniging zo efficiënt mogelijk te laten 
verlopen.
Vlamo introduceerde in de vorige beleidsperiode om deze reden alvast Assist. Door een samenwerking met deze 
organisatie krijgen Vlamo-leden een fikse korting bij het gebruik van dit online boekhoudprogramma. Bij Assist 
zit trouwens ook een uitgebreide vzw-helper die de gebruikers op tijd en stond op de hoogte brengt van de 

Vlamo wil, met het oog op technologische en artistieke vooruitgang, investeren in innovatie en  
creativiteit.

Vlamo stimuleert de creativiteit van verenigingen en muzikanten onder meer door het jaarlijkse initiatief van 
de Vlamo Award.

Vlamo investeert jaarlijks in tools die amateurmuzikanten bijstaan in het uitoefenen van hun hobby en het  
efficiënt besturen van hun vereniging.
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vzw- verplichtingen. Tijdens de komende beleidsperiode wordt de samenwerking met Assist uitgebreid en ver-
sterkt. Samen zullen, in het kader van de vorming voor bestuurders van muziekverenigingen, infosessies rond 
het gebruik van het programma georganiseerd worden.
Koalect is eveneens een online tool waarmee Vlamo een partnerschap heeft afgesloten. Koalect focust zich 
meer op alternatieve financiering en crowdfunding. Via een Vlamo-Koalectplatform kunnen muziekverenigingen 
een profiel aanmaken waarop ze aan de slag kunnen met projecten zoals een wafelverkoop of andere manier om 
aan inkomsten te geraken. 
Komende beleidsperiode wil Vlamo soortgelijke tools alleen maar uitbreiden. Muziekverenigingen moeten ef-
ficiënter bestuurd kunnen worden zodat de muzikanten zich volledig kunnen focussen op hun hobby: muziek 
maken! 

Operationele doelstelling 2.3

Vlamo zou echter geen goede amateurmuziekorganisatie zijn zonder het goede voorbeeld te geven. Daar-
om gaan wij zelf ook danig aan de slag. Vlamo wil op regelmatige basis zelf apps of online tools gaan 
ontwikkelen om onze diensten en activiteiten toegankelijker en interactiever te maken.

Een voorbeeld uit de vorige beleidsperiode is het digitale programmaboek van het Brassbandkampioenschap. 
Daarnaast blijven we steeds veel belang hechten aan kwaliteitsvolle audiovisuele opnames die achteraf digitaal 
verspreid worden om iedereen te laten meegenieten van onze wedstrijden en activiteiten. 
Hieronder hoort zeker ook de verdere digitalisering van onze grote partiturencollectie zodat deze volledig online 
raadpleegbaar kan worden.

Operationele doelstelling 2.4

Voortbouwend op de vorige doelstelling gaat Vlamo volledig voor een dienstverlening die up-to-date is 
met de hedendaagse werkwijzen. Naast het gedigitaliseerd documentatiecentrum willen we komende 
beleidsperiode verder bouwen aan een geautomatiseerde ledenadministratie die zeer vlot en efficiënt 

verloopt om ook hier de administratielast van onze leden te verlichten.

Operationele doelstelling 2.5

Innovatie is ook duurzaamheid bewerkstelligen. Vlamo vindt dit belangrijk en wil dit uitdragen naar haar leden. 
Vlamo zelf is lid van Green Track en blijft dit ook de komende beleidsperiode. Verder willen we meer en meer 
sensibiliseren bij onze eigen leden, rond onder andere het ge- en verbruik van papier, het delen van repetitie-

ruimtes en dergelijke meer.

Vlamo investeert in digitalisering om haar activiteiten en diensten toegankelijker te maken. 

Vlamo heeft een up-to-date dienstverlening met een gedigitaliseerd documentatiecentrum en  
geautomatiseerde ledenadministratie.

Vlamo erkent het belang van duurzaamheid en zet hierop in.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 3

Operationele doelstelling 3.1

Intergenerationaliteit is eigen aan muziekverenigingen. Vlamo vindt het enorm belangrijk dat dit prachtig feno-
meen, waar een tiener naast een vijftigplusser kan zitten, in een orkest bewaard blijft. Beide leeftijdsgroepen 
kunnen immers steeds van elkaar leren.

Vlamo differentieert voor bepaalde activiteiten tussen jongeren en senioren. Beide werkingen (vb. jongeren 
play-ins of seniorendagen) zorgen ervoor dat deze muzikanten in staat zijn om onder leeftijdsgenoten bij te 
kunnen leren op hun niveau. Vooral in het geval van senioren is dit erg belangrijk zodat zij zich blijven thuis 
voelen in hun eigen vereniging en niet het gevoel krijgen niet meer mee te kunnen. Doordat Vlamo voldoende 
specifieke activiteiten organiseert voor de verschillende leeftijdsgroepen wordt de intergenerationaliteit in de 
eigen vereniging bestendigd.

Operationele doelstelling  3.2

De verschillende artistieke disciplines bij Vlamo zijn zelden op dezelfde leest geschoeid. Een waaier aan in-
strumenten, orkestvormen, ensembles en verenigingen vormen de wereld van de amateurmuziek. Vlamo 
wil inspelen op deze artistieke diversiteit. De muziekdisciplines die minder beoefend worden, moeten we 

daarbij ook in de schijnwerpers plaatsen. Komende beleidsperiode zal Vlamo al de verschillende disciplines de 
nodige aandacht geven.

Operationele doelstelling 3.3

Vlamo wil culturele, artistieke en sociale drempels tot het beoefenen van instrumentale muziek  
wegwerken.

Vlamo houdt de balans tussen de leeftijdsgroepen in evenwicht en bestendigt de intergenerationaliteit die 
inherent is aan onze sector.

Vlamo bereikt een heel divers artistiek publiek en wil deze diversiteit behouden. Daarbij wil Vlamo bijzondere 
aandacht besteden aan (de beeldvorming van) de disciplines die minder vaak beoefend worden.

Vlamo zet zich in voor muziekverenigingen en muzikanten van elk niveau: van derde afdeling tot superieure 
afdeling, van beginner tot pre-prof.
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Een bruisende, levendige en uiteenlopende sector als deze van de amateurmuziek kent ook een grote diver-
siteit qua niveau. Vlamo wil er dan ook zijn voor élke muzikant: gaande van de trompetspeler die zijn eerste 
noten blaast tot de cellist die in zijn laatste jaar conservatorium zit. Iedereen hoort erbij en iedereen kan een 

plaatsje vinden in het scala van Vlamo.

Operationele doelstelling 3.4

Het ledenbestand van Vlamo telt ongeveer 1200 orkesten. Het grootste deel hiervan zijn harmonies en 
fanfares, maar zoals we net vermeldden, is het kleurrijk landschap van de amateurmuziek volgeladen met 
tal van verschillende manieren van muziek maken. Vlamo wil er zijn voor iedereen met een hart voor in-

strumentale muziek. Daarom willen we in 2017-2021 extra inzetten op individuele muzikanten, kleine ensem-
bles en muzikanten die in los groepsverband musiceren. Ook voor hen moeten de diensten en het programma 
van Vlamo voldoende aanvulling, afwisseling en ondersteuning bieden aan hun hobby.

Operationele doelstelling 3.5

Zowat elke gemeente heeft zijn eigen harmonie of fanfare, dit is vaak zo uit traditie gegroeid. Ze zorgen 
in de gemeenten naast muziek ook voor sterke sociale cohesie. In steden is er daarentegen veel verloop 
en leeft er een culturele mix; hier zijn diep gewortelde muziekverenigingen dus minder talrijk aanwezig. 

Vlamo wil inspelen op de instrumentale amateurmuziek die wél in de steden leeft, zoals de opkomende murga-
fanfares, straatorkesten of de niet-traditionele muziekvormen.

Operationele doelstelling 3.6

In de vorige beleidsperiode was Vlamo er al mee gestart om personen met een beperking te laten deelnemen 
aan de wedstrijden MajoTwirl. Hiervoor werd een afzonderlijke beoordelingscategorie ontwikkeld: de G-line. 
De G-atleten doen gewoon mee in hun categorie, maar worden afzonderlijk en op een aangepaste manier 

beoordeeld. Zo worden ze helemaal mee opgenomen in de wedstrijd.
Vlamo wil dergelijke inclusieve manier van werken verder doortrekken naar andere disciplines. Zo staat er een 
Vlamofestival op stapel in samenwerking met De Lovie, Poperinge (een centrum voor personen met een ver-
standelijke beperking). Om deze manier van werken zo goed mogelijk uit te voeren worden partnerschappen 
aangegaan met professionelen uit het veld. 

Vlamo heeft een sterke band met de traditionele muziekverenigingen maar wil nog extra inzetten op  
individuele muzikanten, kleine ensembles en muzikanten die in los groepsverband musiceren.

De werking van Vlamo en haar verenigingen is geografisch wijd verspreid over heel Vlaanderen. Naast het  
versterken van dit netwerk, willen we onze werking actiever uitbouwen in de steden.

Vlamo zal op een zo inclusief mogelijke manier mensen met een beperking betrekken in haar werking.
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Operationele doelstelling 3.7

In de komende beleidsperiode wil Vlamo actiever inzetten op het bereiken van kansarmen en willen we hen 
de mogelijkheid geven om te proeven van de amateurmuziek. Het eerste luik willen we realiseren door onze 
doekoffer verder te introduceren in het dagonderwijs. Door gericht bepaalde scholen aan te spreken, kunnen 

we kinderen in contact brengen met blaasmuziek en hen zo wegwijs maken in de wereld van instrumentale 
amateurmuziek.
Daarnaast wil Vlamo ook samenwerkingsvormen aangaan met sociale partners, zodat zij ons kunnen bijstaan 
in het af te leggen traject. We denken hierbij aan buurthuizen, jeugdinstellingen… We willen onze partners ma-
teriaal aanreiken en via hen een beter beeld krijgen van wat de noden zijn en hoe we hier het best aan kunnen 
tegemoetkomen.

Operationele doelstelling 3.8

Zoals duidelijk in de veldtekening aangehaald wordt, bemerken we dat de culturele diversiteit van Vlamo 
vrij gering is. Er zijn verschillende factoren die hierin meespelen, gaande van financiële drempels tot een 
verschillende traditie en andere leerpraktijken, wat de stap naar het DKO vergroot.

Vlamo wil komende beleidsperiode eerst en vooral onze expertise en ons netwerk vergroten door in gesprek te 
gaan met organisaties zoals Demos, de Kon. Boudewijnstichting, het minderhedenforum en diversiteitscentra. 
Er wordt binnen onze leden-verenigingen zeker en vast reeds heel wat gerealiseerd, dus willen we ook bouwen 
aan een reeks best practices om deze vervolgens te verspreiden. Op die manier kunnen we een aantal handvaten 
aanreiken aan onze verenigingen om zo hopelijk op lange termijn een verandering teweeg te kunnen brengen.

Vlamo werkt actief drempels weg voor kansarmen.

Vlamo ziet in haar ledenbestand een culturele diversiteit die dichter aanleunt bij deze van de huidige  
maatschappij.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 4

Een goede organisatie is een gezonde organisatie. Vlamo is zich hiervan bewust en wil daarom de vinger 
aan de pols houden, kritisch blijven tegenover de eigen werking en op tijd en stond evalueren en bijsturen 
waar nodig. Naast haar eigen integrale kwaliteitszorg wil Vlamo ook haar leden-verenigingen bijstaan in hun 

zoektocht naar een goedwerkende organisatie.

Operationele doelstelling 4.1

Een gewichtig onderdeel binnen de integrale kwaliteitszorg van Vlamo is haar bestuur. Om de leden en de 
doelgroep van onze organisatie zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is het noodzakelijk om deze ook 
voldoende te weerspiegelen.

Operationele doelstelling 4.2

Vlamo wil een dynamische en efficiënte organisatie zijn waar een goede interne communicatie heerst en 
waar beslissingen op een vlotte manier genomen kunnen worden. Om een objectieve kijk te krijgen op de 
hele organisatie, zal Vlamo beroep doen op externe professionele hulp. 

Operationele doelstelling  4.3

Ook de bestuurders van Vlamo moeten op de hoogte zijn en blijven van actuele onderwerpen zodat ze de 
hulpfunctie van Vlamo verder persoonlijk kunnen uitdragen naar lokale verenigingen en Vlamo vzw zelf 
op een adequate manier kunnen besturen.

Vlamo geeft met een sterke, duidelijke en efficiënte organisatie het goede voorbeeld aan de  
verenigingen op vlak van integrale kwaliteitszorg.

Het bestuur van Vlamo weerspiegelt de doelgroep op basis van leeftijd, geslacht, regio en artistieke discipline.

Vlamo heeft een efficiënte structuur en schakelt daarbij de hulp in van een externe operational auditor.

Vlamo organiseert vormingen voor haar eigen bestuurders.



30

Operationele doelstelling 4.4

De organisatie van Vlamo is grotendeels gestoeld op het werk van vrijwilligers. We moeten hen voldoende 
naar waarde schatten en bovendien op een gestructureerde manier inschakelen in de werking zodat het 
voor hen duidelijk is wat we verlangen en wat zij hiervoor terugkrijgen.

Operationele doelstelling 4.5

De organisatorische processen van Vlamo kunnen steeds beter en efficiënter. Daarom houden we tech-
nologische vernieuwing nauwgezet in het oog en implementeren we waar nodig bepaalde tools om onze 
werking steeds te verbeteren en te vergemakkelijken. In de vorige beleidsperiode introduceerden we al 

het gebruik van dropbox (niet alleen binnen het personeelsbestand, maar ook om met vrijwilligers te commu-
niceren) en de GoogleApps. In de komende vijf jaar willen we verder uitzoeken hoe we nog meer vooruitgang 
kunnen boeken op dit vlak.

Operationele doelstelling  4.6

Vlamo houdt haar intern reglement up-to-date en bezit een deontologische code.
Deze deontologische code moet de bestuurders/vrijwilligers duidelijkheid geven over wat zij mogen en 
kunnen verwachten bij de uitoefening van hun taken.

Operationele doelstelling  4.7

Zoals we in de inleiding aanhaalden, is ook de integrale kwaliteitszorg van de amateurmuziekverenigingen 
zelf van groot belang. Daarom gaat Vlamo over een aantal actuele veranderingen of onderwerpen infor-
meren en zelfs de verenigingen stimuleren om bepaalde nieuwe processen te proberen. Vlamo moedigt 

bijvoorbeeld alternatieve financiering aan door het crowdfundings-instrument Koalect aan te bieden.
In het kader hiervan werd in de vorige beleidsperiode ook organisatorische vorming voor bestuurders van mu-
ziekverenigingen aangeboden. Vlamo zal hier in de toekomst stevig op blijven inzetten. Het recent gelanceerde 
platform SCWITCH krijgt daarbij eveneens de nodige aandacht van Vlamo en er wordt een samenwerking uit-
gedacht.

Vlamo beschikt over een uitgewerkt vrijwilligersbeleid.

Vlamo maakt gebruik van online tools om interne processen te optimaliseren en te versnellen, de flow aan 
informatie te structureren en transparantie te garanderen. 

Vlamo houdt haar intern reglement up-to-date en bezit een deontologische code.

Vlamo stimuleert functionaliteit en kwaliteit binnen het bestuur en de werking van haar leden-verenigingen. 
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Operationele doelstelling 4.8

Met dezelfde gedachte van integrale kwaliteitszorg bij haar leden-verenigingen in het achterhoofd, zorgt 
Vlamo voor een uitgebreid verzekeringsaanbod. Dit aanbod wordt op regelmatige basis geëvalueerd en 
aangepast volgens hun noden. Hierbij genieten de leden van degelijke prijs-kwaliteit producten dankzij 

de groepspolissen die door Vlamo onderhandeld worden. Bepaalde verzekeringsproducten zitten in het lidgeld 
begrepen, andere zijn optioneel.

Operationele doelstelling  4.9

Om externe transparantie te garanderen zal Vlamo steeds haar voortgangsrapport en beleidsplan open-
baar maken. Voor wat betreft interne transparantie zullen wij de notulen van alle vergaderingen ter be-
schikking stellen van de personeelsleden, bestuurders en leden van de stuurgroepen.

Vlamo biedt diverse verzekeringspakketten aan zodat haar verenigingen aan kwaliteitszorg kunnen doen.

Vlamo is transparant over haar werking.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 5

Vlamo draagt een positief imago hoog in het vaandel. Niet enkel van de eigen organisatie, maar ook een 
goed imago van de instrumentale amateurmuziek is van groot belang. Uit een ledenonderzoek dat Vlamo 
in 2014 uitvoerde, gaf bijna 50% van de leden aan dat ze promotie en imagovorming van de instrumenta-

le muzieksector één van de vijf belangrijkste diensten van Vlamo vinden. Daarom willen we er hier in de komende 
beleidsperiode verder en nog méér aan bouwen.

Operationele doelstelling 5.1

Vlamo is met haar zes provinciale afdelingen een vertakte organisatie. In elke provincie werken we met 
gemotiveerde vrijwilligers en bestuurders. Dergelijke grote structuur met veel medewerkers vraagt om 
een heel gestructureerd communicatiebeleid. 

In 2015 werd alvast een communicatieplan (bevindt zich in de bijlage) uitgeschreven en stap voor stap geïm-
plementeerd. Komende beleidsperiode wordt dit verdergezet en wordt er nauw op toegezien dat iedereen het 
plan naleeft.

Operationele doelstelling 5.2

Een goede communicatie kan enkel bestaan met een doordachte en uitgebalanceerde mix van middelen. 
Hiervoor zal Vlamo duidelijk rekening houden met haar verscheiden doelgroepen. Zo wordt rekening ge-
houden met verschillende leeftijdsgroepen in het gebruik van on- en offline media.

Vlamo wil de volgende vijf jaar deze mix continu grondig evalueren en bijsturen waar nodig. Ook bestaande com-
municatiekanalen worden hierbij regelmatig onder de loep genomen: zo wordt er blijvend nagedacht over hoe de 
website beter kan of hoe we steeds een kwaliteitsvolle invulling van ons magazine Klankbord kunnen realiseren.
Daarnaast worden de evoluties op communicatievlak systematisch in de gaten gehouden. Interessante nieuwe 
mogelijkheden worden bekeken en ingevoerd.

De instrumentale amateurmuziek en Vlamo staan in een positief daglicht door helder en verrassend te 
communiceren naar haar leden en de buitenwereld.

Vlamo heeft een gestructureerd, herkenbaar en samenhangend communicatiebeleid.

Vlamo heeft een uitgebalanceerde communicatiemix.
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Operationele doelstelling 5.3

Vlamo heeft als amateurmuziekorganisatie een grote impact op verschillende vlakken. Dit werd reeds uit-
gebreid toegelicht in het voorwoord. Vlamo moet deze grote impact duidelijk inzien en verder onderzoe-
ken, maar ook meer mee uitpakken. De impact van onze organisatie, maar zeker ook van de instrumentale 

amateurmuzieksector in zijn geheel moet zichtbaar gemaakt worden naar stakeholders en partners.

Operationele doelstelling 5.4

We willen niet eenzijdig communiceren naar onze leden toe. Communicatie is voor Vlamo ook de com-
municatie tussen amateurmuzikanten onderling. We willen een verbondenheid creëren in de sector en 
voelen ons daarbij verantwoordelijk om die interactie mogelijk te maken. Vlamo wil daarom fungeren 

als een soort ontmoetingsplaats voor amateurmuzikanten, zowel online als offline. Zo willen we de sociale media 
pagina’s van Vlamo ook openstellen voor interactie en vragen. In de komende vijf jaar willen we ook een handig 
instrument online brengen waardoor muzikanten en organisatoren elkaar kunnen vinden. Ook dit is een vorm van 
interactie. Op offline vlak vinden we het noodzakelijk om op regelmatige basis netwerkmomenten  te koppelen 
aan onze activiteiten. Voor amateurmuzikanten is het zeer leerrijk om ideeën uit te kunnen wisselen met een 
muzikant uit een vereniging van de andere kant van het land.

Operationele doelstelling 5.5

Operationele doelstelling 5.6

Vlamo wil niet enkel ten dienste staan van de instrumentale amateurmuzieksector, maar wil haar muzikan-
ten ook vertegenwoordigen. Vlamo onderhoudt daarom banden met verschillende overheden, zowel op 
federaal, Vlaams als provinciaal niveau.

Voor deze belangenbehartiging werkt Vlamo vaak samen met de andere amateurkunstenorganisaties en het 
Forum voor Amateurkunsten. 
Verder heeft Vlamo nog een resem aan stakeholders. Enkele voorbeelden zijn: het DKO, auteursrechtenorga-
nisaties zoals Semu en Sabam, sponsors, partnerorganisaties zoals Toerisme Oostende, kunstencentra zoals de 

Vlamo pakt uit met haar impact.

Vlamo treedt op als facilitator voor de interactie tussen amateurmuzikanten.

Vlamo onderhoudt contacten met de pers en andere mediapartners om haar muzikanten en orkesten positief 
voor het voetlicht te plaatsen. 

Vlamo behartigt de belangen van amateurmuzikanten door contacten te onderhouden met belangrijke  
stakeholders.
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Bozar, culturele centra, buitenlandse muziekfederaties zoals bijvoorbeeld KNMO in Nederland en CMF in Frank-
rijk, de UITdatabank, Scwitch, Assist, Festival van Vlaanderen,…

Operationele doelstelling 5.7

Vlamo wil de go-to-organisatie zijn voor alles wat te maken heeft met instrumentale amateurmuziek. Door 
nauwgezet toe te zien op de kwaliteit van de informatie die we aanbieden, waken we over het imago van 
de instrumentale amateurmuziek. We willen er ook voor zorgen dat iedereen met vragen over onze sec-

tor (ook buitenstaanders die voor het eerst met ons in aanraking komen) bij ons terecht kunnen. We willen hen 
heldere informatie bieden over wie we zijn en wat onze muzikanten kunnen betekenen.

Operationele doelstelling 5.8

De instrumentale amateurmuziek staat nog te weinig in the picture. Als er toch eens aandacht gevestigd 
wordt op onze sector, vervalt dit al te vaak in clichés en ouderwetse vooroordelen. 
Vlamo wil de komende vijf jaar uitpakken met een groot project waarin we aantonen dat de instrumentale 

amateurmuziek levendiger is dan ooit, dat ze mensen samenbrengt en de maatschappij kleur geeft! 

Vlamo plaatst de instrumentale amateurmuziek in een positief daglicht door middel van een kwalitatief  
informatieaanbod.

Vlamo pakt uit met een grootschalig project om positieve aandacht te vestigen op de sector.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 6

 
Operationele doelstelling 6.1

In 2017 zal Vlamo het Europees Brassbandkampioenschap organiseren. Net als in 2009 trekken we hiervoor 
naar Oostende. We betrekken er het Kursaal en de Grote Post. Op de topdagen is het Kursaal (met een capa-
citeit van 2.200 zitjes) uitverkocht. Dit evenement betekent heel wat voor de toeristische industrie in Oos-

tende. Bijna 2.000 ‘bedden’ werden in een eerdere editie gereserveerd voor buitenlandse bezoekers. Daarnaast 
zal ook de horeca in Oostende volop kunnen profiteren van dit event.
Inhoudelijk bestaat deze wedstrijd uit verschillende onderdelen: 
- Dirigentenwedstrijd: gedurende 4 dagen geven 16 jonge getalenteerde dirigenten uit heel Europa het beste 
van zichzelf. Zij kunnen zich tonen voor twee brassbands, een strijkorkest en een harmonieorkest.
- De Europese Jeugdbrassband zal 10 dagen repeteren onder leiding van Raf Van Looveren. De Europese landen 
kunnen elk een drietal jonge toptalenten van 18 tot 22 jaar selecteren en afvaardigen voor deze speciaal sa-
mengestelde brassband. Zij geven een viertal concerten.
- De wedstrijd zelf is opgedeeld in een ‘kampioensafdeling’ en een ‘eerste afdeling’. De brassbands spelen een 
keuzewerk en een verplicht werk. Voor dit verplicht werk hebben we composities laten schrijven door twee 
Vlaamse talenten: Kevin Houben en Bart Picqueur.
- Tijdens de Jeugdbrassbandwedstrijd op zondag nemen jeugdbands uit heel Europa het tegen elkaar op.
- Er zal een open conferentie georganiseerd worden om kennis en informatie uit te wisselen.
- Toerisme Oostende, een sterke partner in dit verhaal, zal een outdoor festival organiseren. Op verschillende 
pleintjes in de stad zullen in totaal een twaalftal concerten plaatsvinden. Op die manier willen we brassbands die 
niet kunnen participeren aan de wedstrijd (dat privilege is enkel voor de allerbeste Belgische band weggelegd) 
betrekken bij het hele gebeuren. Het geeft ons ook de gelegenheid om een publiek van passanten en toeristen 
kennis te laten maken met de brassbandbeweging en met het EBBC.

In 2018 organiseert Vlamo het tweede Europees Kampioenschap voor Harmonieorkesten. Deze wedstrijd is 
gestoeld op het concept van het Europees Brassbandkampioenschap. Vanuit de vaststelling dat zo’n evenement 
heel wat kansen biedt om ontmoetingen te creëren, om talenten te laten bloeien en om kennis te delen, werd dit 
initiatief opgestart. Vlamo is een van de oprichters van de wedstrijd en neemt een leidende rol op. We organi-
seren het evenement in 2018 in coproductie met Bozar in Brussel. We zullen aan de wedstrijd een conferentie 
en een outdoor festival koppelen.

Vlamo wil internationaal een rol opnemen bij het uitwisselen van kennis en wil mensen verbinden over 
de grenzen heen.

Vlamo organiseert twee grote Europese kampioenschappen. In 2017 organiseert Vlamo het Europees  
Brassbandkampioenschap in het Kursaal in Oostende. In 2018 organiseert Vlamo het Europees  
Harmoniekampioenschap in de Bozar in Brussel.
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Operationele doelstelling 6.2

In de komende vijf jaar willen we de volgende evenementen co-produceren of ondersteunen:
 - Sonatina
 - V/N Championship Trophy

 - Europees Muziekfestival voor de Jeugd, Neerpelt
 - Internationale taptoe en mars- en showwedstrijd, Hamont
 - Euregioparade
 - Riemster Muziekconcours
 - Dweildag, Halle

Samen met de Union des Sociétés Musicales (de Franstalige tegenhanger van Vlamo) en Födekam Ostbelgien 
(de Duitstalige evenknie) wil Vlamo het Belgisch kampioenschap voor solisten, Sonatina, organiseren. We doen 
dit in een circulerend systeem van drie jaar waarbij elke partner afwisselend de organisatie op zich neemt. De 
wedstrijd is gericht op jong Belgisch toptalent en brengt de winnaars van de drie regionale wedstrijden samen. 
Om de jonge muzikanten nog een extra duwtje in de rug te geven, organiseren we achteraf een concert waarbij 
de drie beste jongeren samen met een groot professioneel orkest (één van de militaire muziekkapellen) kunnen 
concerteren.

De V/N (Vlaanderen/Nederland) Champions Trophy is een jaarlijkse wedstrijd voor majo-twirl(st)ers die we 
organiseren met de Nederlandse KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie). De landelijke kampioenen 
meten zich in deze populaire wedstrijd met elkaar. De organisatie is afwisselend in handen van Vlamo en KNMO.

Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt is een groots internationaal muziekfestival voor jeugd-
koren en jeugdorkesten. Een koorjaar wisselt telkens af met een orkestjaar. In 2017, 2019 en 2021 zal Vlamo 
partner zijn door een aantal workshops te organiseren tijdens het muziekfestival. 

De Internationale taptoe en de mars- en showwedstrijden Lage Landen in Hamont is telkens een groot evene-
ment waaraan Vlamo haar steun verleent. Om de twee jaar vindt dit evenement plaats. 

De Euregioparade is een parade die plaatsvindt in de euregio bestaande uit Nederlands en Belgisch Limburg en 
Noordrijn-Westfalen. Om de vier jaar is de organisatie van dit grootse evenement in handen van Vlamo. 

Het Internationaal Riemster Muziek Concours is dan weer een vierjaarlijkse wedstrijd. In 2017 en 2021 wordt 
deze wedstrijd georganiseerd in de muzikaalste gemeente van het land! Maar liefst 13 harmonies en fanfares 
zijn actief in Riemst.

Ten slotte wil Vlamo ook een actieve rol opnemen voor de straatorkesten. We zijn vanaf 2017 partner in het 
evenement Dweildag in Halle, een internationale wedstrijd voor straatorkesten, in Nederland ook wel dweilor-
kesten genoemd.

Vlamo treedt actief op als partner in verschillende internationale evenementen. Jaarlijks willen we drie  
internationale evenementen co-produceren of ondersteunen.
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Operationele doelstelling 6.3

Om orkesten af te vaardigen naar buitenlandse wedstrijden voorziet Vlamo een vergoeding. Daarnaast 
vragen we voor de orkesten een tussenkomst aan bij de overheid. 

Operationele doelstelling 6.4

Jonge talenten ondersteunen we door hen bijvoorbeeld te laten deelnemen aan de jaarlijkse Europese Jeugd-
brassband. Zo’n tiendaagse ervaring bezorgt hen heel wat artistieke bagage en laat hen een mooi internati-
onaal netwerk uitbouwen.

Operationele doelstelling 6.5

In de schoot van ECWO (European Championship for Wind Orchestras) zullen we een platform creëren dat 
gericht is op het delen van kennis, ervaringen en contacten. Via een reizende conferentie worden de groot-
ste Europese evenementen aan elkaar gekoppeld. Elk jaar zal een ander evenement de organisatie van een  

hafabra-conferentie op zich nemen. Partners in dit verhaal zijn EBBA (European Brass Band Association), ECWO 
(European Championship of Wind Orchestras) en WMC (Wereld Muziek Concours).

Vlamo vaardigt orkesten en individuen af naar internationale wedstrijden en ondersteunt hen hierbij.

Vlamo ondersteunt jonge talenten in de uitbouw van hun internationale carrière.

Vlamo bouwt mee aan een internationaal netwerk om knowhow uit te wisselen binnen de instrumentale  
amateurmuzieksector en neemt hierin een leidende rol op.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 7

Hoewel Vlamo geen erfgoedorganisatie is, heeft de organisatie wel een verantwoordelijkheid in de bewa-
ring en ontsluiting van het rijke muzikale erfgoed dat ons orkestleven heeft voortgebracht. De lokale or-
kesten hebben de voorbije eeuwen een zeer belangrijke rol gespeeld in de lokale geschiedenis. Daarnaast 

zijn de harmonie en de fanfare ook in onze contreien ontstaan. Terwijl het harmonieorkest zich over de hele 
wereld heeft verspreid, is de klassieke fanfare een typische orkestvorm voor Vlaanderen en Nederland. Vlamo 
wil dit rijke levende muzikaal erfgoed waarderen, in beeld brengen en ontsluiten. 

Operationele doelstelling 7.1

Operationele doelstelling 7.2

Het documentatiecentrum herbergt meer dan 40.000 partituren, boeken, tijdschriften, geluidsopnames en 
audiovisuele opnames. Vlamo zal alle items digitaal ontsluiten.
Voor de digitale ontsluiting van al onze documentatie kunnen we informeren of dit niet kan gebeuren met 

de hulp van de vrijwilligersdatabank, Kadoc of VIAA.

Operationele doelstelling 7.3

Vlamo wil haar Vlaams muzikaal erfgoed valoriseren in samenwerking met expertisecentra.

Vlamo werkt samen met Resonant, het studiecentrum voor muzikaal erfgoed in Vlaanderen, om het rijke  
muzikale erfgoed te bewaren en te ontsluiten. Concreet willen we samen met Resonant de fanfaretraditie laten 
erkennen als immaterieel cultureel erfgoed.

Vlamo runt een open documentatiecentrum.

Om het fanfareorkest te promoten, zal Vlamo een tweejaarlijkse internationale compositiewedstrijd  
uitschrijven. Hieruit moet nieuw repertorium groeien en dit moet het orkest voor het voetlicht brengen.
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