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INLEIDING EN ACCENTEN 2021 
  

We gaan heel eerlijk zijn. We hadden ons de start van de roaring twenties anders voorgesteld. Het vorige 

voortgangsrapport straalde heel veel ambitie en goesting uit om het nieuwe decennium aan te vatten en mooi in 

te vullen. De COVID-19-pandemie strooide echter flink wat roet in het eten. Een heel groot deel van onze 

activiteiten werd geannuleerd of in een alternatieve vorm gegoten. Ons dienstenaanbod vervelde in een rotvaart: 

we werden een corona-hotline voor onze leden, we communiceerden heel kort op de bal, via verschillende 

kanalen, over de evoluerende situatie en maatregelen, we namen deel aan tal van overlegmomenten om een 

haalbare modus operandi uit de brand te slepen voor onze verenigingen en muzikanten, we lanceerden virtuele 

initiatieven, we namen enquêtes af en steunden onze leden zoveel mogelijk.  

Voor een sector die vooral leeft van de ontmoetingen en samenwerkingen over de generaties heen was dit best 

een hele aanpassing. Maar onze orkesten en muzikanten toonden tijdens de eerste lockdown waar hun echte 

maatschappelijke waarde lag. Dagelijks speelden duizenden muzikanten om 20 uur muziek op straat: ‘We zullen 

doorgaan’ weerklonk uit tal van klankbekers. VLAMO voorzag hiervoor de partituren aan de muzikanten. Het was 

een ode aan de zorgsector en zorgde voor een ongeziene samenhorigheid in de samenleving. Het journaal sloot 

dagelijks af met fragmenten van dat menselijke moois. En we toonden niet alleen onze maatschappelijke waarde, 

maar ook onze artistieke waarde werd volop in beeld gebracht. Talloze virtuele initiatieven werden opgezet door 

onze verenigingen. Met een onwaarschijnlijke creativiteit wist men de mensen bij elkaar te houden en moed te 

geven. Vandaag zit onze sector helaas nog steeds op slot en dit begint bij velen te wegen. De grote uitbarstingen 

van creativiteit worden schaarser. Wanneer mensen elkaar zo lang niet kunnen ontmoeten, dooft bij velen stilaan 

het vuur. Dit weerspiegelt zich ook voor een deel in de ledencijfers. Waar we vorig jaar nog een stijging van 800 

individuele leden kenden, zien we nu een daling van 3000 leden. We hebben vandaag een kleine 60.000 betalende 

leden. Natuurlijk hopen we deze mensen opnieuw op te rapen in 2021, wanneer de verenigingen en muzikanten 

hun activiteiten opnieuw kunnen starten. 2021 zal bij VLAMO dan ook in het teken staan van de relance. Via tal 

van initiatieven zullen we onze achterban motiveren en inspireren om de instrumenten weer op te nemen. De 

meesten staan uiteraard te popelen om terug te mogen musiceren, maar een deeltje zal wat extra motivatie nodig 

hebben. Het zal ook belangrijk zijn om doelen te geven aan de orkesten. En dat kan via allerhande VLAMO-

initiatieven, die in dit voortgangsrapport uitgewerkt worden. Zo organiseren we voor het eerst onze virtuele 

solistenwedstrijd VIRTUOSO. Met bijna 800 deelnemers kunnen we alvast van een onverhoopt succes spreken! 

Deze activiteit is ook bijzonder omdat we hiermee de individuele muzikanten aanspreken, en niet de verenigingen. 

Die richting zullen we in de toekomst ook meer inslaan. Het spreekt voor zich dat we ons nog steeds in een 

onvoorspelbare periode bevinden en er zullen wellicht nog initiatieven ontstaan die nu nog niet in de planning 

staan. VLAMO zal zich hierin heel flexibel opstellen. 
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Naast het in beeld brengen van onze maatschappelijke meerwaarde en de aanvankelijke uitbarsting van creativiteit 

kende de crisis nog een derde positief punt: de digitalisering van onze sector kwam in een stroomversnelling 

terecht. Iedereen leerde op heel korte tijd virtueel vergaderen. En ook al zullen we na de coronacrisis opnieuw in 

levende lijve vergaderen, een deel van de meetings zal wellicht nog steeds virtueel verlopen. Onze verenigingen 

toonden zich op de sociale media massaal via ‘samen-solo-filmpjes’: de muzikanten nemen thuis hun partij op, 

waarna de opnames tot een mooi geheel worden gemonteerd en je het hele orkest ‘samen’ ziet en hoort spelen. 

We stemden ons coachingsaanbod af op de situatie en ondersteunden ook virtuele masterclasses, workshops en 

webinars, zodat de verenigingen toch nog aan talentontwikkeling konden werken. We maakten zelf ook webinars, 

bijvoorbeeld over onze nieuwe databank. Samen met Koor&Stem, imec, VI.BE, Muziekmozaïek en WISPER werken 

we aan een hardwaretoepassing (ChoirBox/MusicBox) die muzikanten in staat moet stellen om zonder latency 

(vertraging) op afstand met elkaar te spelen. Deze technische innovatie zou wel eens wereldwijd op interesse 

kunnen rekenen.  

Ook in het kader van de digitalisering lanceerden we in 2020 onze nieuwe databank in samenwerking met Assist. 

De leden hebben nu dankzij VLAMO toegang tot een ledenbeheermodule, VZW-helper én boekhoudmodule. Zij die 

dit wensen kunnen nog bijbehorende modules (stockbeheer, mailinggroepen aanmaken, …) aankopen, maar de 

basismodules zitten in het lidmaatschap van VLAMO begrepen. Het is de bedoeling om alle aanvragen en 

bestellingen (coaching, eretekens, inschrijvingen …) digitaal via dit systeem te laten verlopen. Dat is een van de 

actiepunten voor 2021. 

In 2021 zal onze nieuwe website gelanceerd worden. De afwerking zit nu in de allerlaatste fase. Er werd vooral 

ingezet op een betere gebruiksvriendelijkheid en de belangrijkste nieuwe toepassing is onze ‘kennisbank’. Deze 

kennisbank kadert ook in ons plan talentontwikkeling en ons ondersteuningsbeleid inzake integrale kwaliteitszorg. 

Ten slotte kunnen we onder het luik digitalisering ook het gebruik van de nieuwe toepassing Digify plaatsen. Ons 

documentatiecentrum gebruikt deze software vanaf 2021. Digify zal ons in staat stellen om op een digitale en 

legale manier directiepartituren uit te lenen. Ontleners kunnen de partituren niet downloaden, doormailen of 

afdrukken, maar enkel bekijken gedurende een beperkte periode. Er zijn nog enkele hordes te nemen, maar in 

samenwerking met het departement, het kabinet, de Federatie en enkele amateurkunstenorganisaties, zetten we 

daar verder onze schouders onder. 

Op zakelijk vlak zullen we in 2021 de fusie tussen VLAMO en IPSC (de patrimoniumvennootschap die ons gebouw 

beheert) afronden. Om deze fusie te bekostigen zullen we de bovenste (3de) verdieping van het pand verkopen. 

Met deze fusie werken we een verbeterpunt uit het laatste visitatieverslag weg. Het zal de administratie en 

transparantie alvast ten goede komen. Bovendien zullen de huurgelden op termijn ingezet kunnen worden voor 

onze inhoudelijke werking.  
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De middelen die we in 2020 niet hebben kunnen besteden aan activiteiten omwille van corona, zullen ingezet 

worden voor de relance in 2021 en de daaropvolgende jaren. We voorzien een bestemd fonds waarmee we de 

relance-initiatieven over twee of drie jaar kunnen spreiden.  

2021 is ook het jaar waarin we het nieuwe beleidsplan 2022-2026 inhoud en vorm geven. Aangezien we het 

belangrijk vinden dat dit plan breed ingevuld en gedragen wordt, lopen we momenteel een traject waarbij we een 

beroep doen op externe begeleiding. Aangezien we tegen 1 maart ons financieel behoefteplan indienen, hebben 

we al een aantal stappen gezet in dit boeiende proces. 

In het kader van onze diversiteitswerking organiseren we in 2021 een festival in samenwerking met de Centrale 

(wereldcultuurhuis in Gent). We organiseren workshops, masterclasses en concerten voor mensen die kennis 

willen maken met percussie-instrumenten uit verschillende culturen. Via het netwerk van De Centrale willen we 

een divers deelnemersveld en publiek aantrekken. In de aanloop naar het nieuwe beleidsplan denken we een 

verdere strategie uit voor onze diversiteitswerking. 

Ondanks het feit dat we onze plannen rond talentontwikkeling niet hebben kunnen uitrollen zoals we het gewild 

hadden, werden wel alternatieve initiatieven opgezet (o.a. virtuele coaching). De meeste evaluatieconcerten en 

jeugdorkestenfestivals hebben we helaas moeten annuleren. We zullen deze activiteiten organiseren in het najaar 

van 2021.  

De VLAMO Award blijft een heel belangrijke tool om verenigingen te stimuleren om creatief aan de slag te gaan en 

om een maatschappelijke impact te creëren. De initiatieven van 2020 werden verplaatst naar 2021 en 2022. Het 

aantal nieuwe kandidaten voor 2021 is beperkter dan andere jaren om de gekende reden, maar het doet plezier 

om te zien dat er toch nog verenigingen creatieve plannen smeden. 

We zijn bijzonder fier dat de fanfarecultuur in 2020 door de minister op de Inventaris Vlaanderen voor 

Immaterieel Cultureel Erfgoed werd geplaatst. Het is een mooie erkenning voor deze bijzondere muzikale 

discipline, die heel typisch is voor Vlaanderen en Nederland. De erkenning werd ook in Nederland opgepikt en ook 

daar heeft men nu een erkenningsaanvraag ingediend. We onderzoeken verder of we samen met Nederland en 

met CEMPER een UNESCO-aanvraag kunnen indienen. Ook in Canada kijkt men benieuwd naar onze 

fanfarecultuur. We dienden een projectaanvraag in om samen met Canada een project op te zetten rond de 

Vlaamse fanfarecultuur. Op die manier proberen we een stukje Vlaams erfgoed ook internationaal bekendheid te 

geven. 

Onze trefdag #VLAMOMENT werd verplaatst naar oktober 2021. Hopelijk kunnen we iedereen live verwelkomen, 

maar anders wordt dit een virtuele ontmoetingsdag. We kijken er alvast naar uit om terug mensen samen te 

brengen en onze rol als ‘platform’ verder uit te diepen. 

Het gegeven van samenwerking zit dan ook in het DNA van VLAMO. We nemen onze verantwoordelijkheid op in 

het bestuur én in het directeurenoverleg van De Federatie.  We werken zoveel mogelijk samen met het DKO.  
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Daarenboven zoeken we ook internationaal heel actief de samenwerking op. Zo levert VLAMO de 

penningmeester van ECWO (European Championship for Wind Orchestras), de ondervoorzitter van EBBA 

(European Brass Band Association) en zijn we lid van de WFAO (World Federation of Amateur Orchestras). De 

maatschappelijke zetel van ECWO is reeds gevestigd op het adres van VLAMO. De zetel van EBBA zal in 2021 ook 

verplaatst worden naar Gent. Met de federaties van Duitstalig en Franstalig België organiseren we SONATINA en 

in Limburg zouden we normaalgezien de Euregioparade georganiseerd hebben. Dit evenement werd ook 

verplaatst naar 2022. Onze muzikanten, orkesten en wijzelf als ondersteunende organisatie, zitten internationaal 

in het “koppeloton” en dat willen we ook in de toekomst zo houden.  

In 2020 namen we afscheid van Sophie Pelsmaekers en Isabelle Vermeersch en verwelkomden we opvolgers 

Lucas Ongenaert (zakelijk beleidsmedewerker) en Bjorn Bouvry (trefpuntmedewerker VLAMO West-Vlaanderen). 

Ten slotte wil ik alle vrijwilligers en collega’s bedanken voor hun onwaarschijnlijke inzet het voorbije jaar. Het was 

een bijzonder jaar waarin iedereen zich heel flexibel heeft opgesteld en hard heeft gewerkt. We hebben de 

meerwaarde van VLAMO duidelijk bewezen en dat was onmogelijk geweest zonder de samenwerking van die vele 

vrijwilligers en collega’s. Het team dat dit voortgangsrapport samenstelde wil ik hierbij extra bedanken voor het 

mooie werk.   

Dank aan alle collega’s en vrijwilligers, en laten we samen toewerken naar een mooie herlancering van onze sector 

in 2021!  

  

Jan Matthys 

algemeen directeur 
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MISSIE, VISIE, WAARDEN 

Missie 
VLAMO wil de instrumentale amateurmuziek in Vlaanderen laten bloeien. 

Visie 
VLAMO, de Vlaamse amateurmuziekorganisatie, stimuleert 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 ondersteuning 

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 álle ondersteuning die ze nodig kunnen hebben bij het uitoefenen van hun 

hobby. Dat gaat van zeer praktische en nuttige dingen zoals verzekeringen 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 verbinding en bieden een ontmoetingsplaats voor 

amateurmuzikanten.  
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ADMINISTRATIEF VERSLAG 

ORGANISATORISCHE OPBOUW 

1. Beleids- en beheerorganen 

A. ALGEMENE VERGADERING  
 

Op 1 januari 2020 ging VLAMO met een afgeslankte versie van haar bestuursorganen van start. De 

nieuwe Algemene Vergadering schoot in 2020 uit de startblokken met zestien stemgerechtigde leden. 

Elke provinciale geleding mocht drie bestuurders uit hun eigen bestuur voordragen om lid te worden, 

behalve VLAMO Vlaams-Brabant en Brussel die één extra bestuurder mocht afvaardigen die een 

specifieke band heeft met het amateurmuziekleven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Op 6 maart 2021 plant de Algemene Vergadering haar volgende samenkomst. Deze vergadering zal 

online plaatsvinden. 

 

Samenstelling Algemene Vergadering op 31 december 2020:  

Naam Woonplaats 

Ulrik Baeck Opdorp 

Céline De Fruyt Jabbeke 

Luc Derison Kermt 

Steven Hellemans Merchtem 

Filip Impens Herent 

Jaak Lecluyse Wervik 

Jan Matthys  |  Niet 
stemgerechtigd Mariakerke 

Lieven Maertens Kortrijk 

Rik Rieberghs Merksplas 
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Florian Smeyers Olmen 

Theo Thijs Helchteren 

Lode Van der Borght Denderleeuw 

Paul Van Montfort Hoboken (Antwerpen) 

Youri Vande Sande Zwijnaarde 

Geert Vandenwijngaert Hasselt 

Peggy Vandorpe Leopoldsburg 

Elisabeth Verlaeckt Zellik 

Michel Willé Koksijde 

 

B. BESTUUR 

Ook het Bestuur werd in een nieuw kleedje gestoken. VLAMO vzw wordt namelijk sinds 1 januari statutair 

bestuurd door een Bestuur van minimaal vijf en maximaal zeventien bestuurders. Elke Vlaamse provincie 

kan maximaal twee leden voordragen, met uitzondering van Vlaams-Brabant dat drie bestuurders kan 

aanduiden wegens de samensmelting met VLAMO Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook binnen deze 

nieuwe structuur is er plaats voor leden-deskundigen.  

Het Bestuur begon het jaar met twaalf bestuurders die aangeduid werden door de provinciale geledingen. 

Sinds juli schuiven er drie deskundigen bij aan tafel.  

In 2020 kwam het Bestuur elfmaal samen: op 13 januari, 24 februari, 17 juni, 26 augustus, 14 

september, 1 oktober, 20 oktober, 2 november, 18 november, 7 december en 14 december. 

Samenstelling Bestuur op 31 december 2020: 

Naam Woonplaats 

Ulrik Baeck Opdorp 

Luc Derison Kermt 

Steven Hellemans Merchtem 

Filip Impens Herent 
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Jaak Lecluyse Wervik 

Jan Matthys  |  Niet stemgerechtigd Mariakerke 

Lieven Maertens Kortrijk 

Frederika Mareels (*) Mechelen 

Rik Rieberghs Merksplas 

Florian Smeyers (*) Olmen 

Theo Thijs Helchteren 

Bart Van den Bosch (*) Zichem 

Paul Van Montfort Hoboken (Antwerpen) 

Youri Vande Sande Zwijnaarde 

Geert Vandenwijngaert Hasselt 

Michel Willé Koksijde 

(*) Moeten nog aanvaard worden door de Algemene Vergadering.  

 

In 2021 plant het Bestuur elf bijeenkomsten: op 18 januari, 23 februari, 24 maart, 19 april, 18 mei, 23 

juni, 23 augustus, 21 september, 20 oktober, 22 november en 21 december. 

 

C. DAGELIJKS COMITÉ 

Het Dagelijks Comité bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en de directie van 

VLAMO. Dit overlegcomité komt enkel bij dringende zaken samen. 
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2. Personeel 

A. PERSONEELSBEZETTING 2020 

Naam Functie Statuut In dienst Opmerking 

Jan Matthys Algemeen directeur Onbepaalde duur 01/06/2005  

Elke Vermeire Beleidsmedewerker vorming Onbepaalde duur 01/02/2010  

Sophie Pelsmaekers Beleidsmedewerker zakelijk beheer Onbepaalde duur 01/08/2018 
Uit dienst 

sinds 01/09/2020 

Tine Maes 
Beleidsmedewerker communicatie en 
diversiteit 

Onbepaalde duur 01/08/2019  

Shirley Deceuninck Beleidsmedewerker en Office Manager Onbepaalde duur 02/09/2019  

Tim Van Moorhem Projectverantwoordelijke Onbepaalde duur 04/08/2003  

Paul De Decker Medewerker boekhouding Onbepaalde duur 26/05/1982  

Martin Gobyn Medewerker documentatiecentrum Onbepaalde duur 01/10/1986 Halftijds 

Lucas Ongenaert Beleidsmedewerker zakelijk beheer Onbepaalde duur 05/10/2020  

Monique Reuvers Coördinator VLAMO Limburg Onbepaalde duur 01/03/2000  

Joachim Vandendriessche Coördinator VLAMO Oost-Vlaanderen Onbepaalde duur 13/12/2017  

Suzy Tailleur Coördinator VLAMO Vlaams-Brabant Onbepaalde duur 01/12/1987  

Isabelle Vermeersch Coördinator VLAMO West-Vlaanderen Onbepaalde duur 16/01/2003 

Uit dienst 

sinds 31/08/2020 

 

Ilse Horemans Coördinator VLAMO Antwerpen Onbepaalde duur 15/01/2019 Halftijds 

Koen Wijnant Administratief medewerker Gesco 26/03/2007 Deeltijds 4/5de  

Hilde Sandra Administratief medewerker Onbepaalde duur 13/06/1988 Halftijds 

Sati Perisan Onderhoud Onbepaalde duur 19/04/2011 Deeltijds 20/38u 
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In 2020 zagen we enkele vertrouwde gezichten verdwijnen. Sophie Pelsmaekers besloot om dichter bij 

huis aan de slag te gaan. Lucas Ongenaert kreeg de eer om in haar voetsporen te treden en begon op 5 

oktober als nieuwe beleidsmedewerker zakelijk beheer.  

Verder namen we na 17 jaar trouwe dienst ook afscheid van Isabelle Vermeersch als coördinator van 

VLAMO West-Vlaanderen. Na wat zoeken vonden we in Bjorn Bouvry de perfecte kandidaat om haar op 

te volgen. Hij start in Kortrijk op 5 januari 2021. 

 

B. STAGES & ONDERZOEK  

In 2021 zullen 5 studenten van de opleiding Cultuurmanagement (UAntwerpen) een audit doen van de 

organisatie VLAMO. Aspecten die zij zullen doorlichten zijn: financieel en zakelijk beleid, personeelsbeleid, 

inhoudelijk beleid, marketing en communicatie. Deze oefening kan ook voor VLAMO interessant zijn. 

Mogelijks kunnen we een aantal elementen meenemen naar het beleidsplan 2022-2026. 

3. Provinciale besturen 

Binnen elke Vlaamse provincie is er een provinciale afdeling van VLAMO actief. De werking en de 

ledenverenigingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zit sinds 2020 vervat in VLAMO Vlaams-

Brabant en Brussel. Deze vijf afgesplitste vzw’s hebben hun eigen bestuursorganen, zoals een Algemene 

Vergadering, een Bestuur en eventueel ook een Dagelijks Bestuur. Daarnaast beschikken de provincies 

ook over een of meerdere stuurgroep(en). Elke provinciale geleding werkt binnen de context van het 

beleidsplan dat VLAMO opstelt.  

De provinciale vzw’s zijn verantwoordelijk voor de directe contacten met de lokale verenigingen, alsook 

voor het organiseren van provinciale publieksgerichte activiteiten en vormingsmomenten. De coördinatie 

van de ondersteuning van lokale groepen ligt ook in hun handen. Voor de dagdagelijkse werking en het 

uitvoeren van deze taken kan elke provincie rekenen op de ondersteuning van een eigen 

trefpuntmedewerker. 
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4. Artistieke stuurgroepen 

De besturen van VLAMO kunnen zich steeds laten adviseren door de verschillende artistieke 

stuurgroepen die VLAMO rijk is. Per discipline is er een adviesorgaan actief dat bestaat uit professionele 

muzikanten, leerkrachten, dirigenten en ervaringsdeskundigen die op vrijwillige basis in deze organen 

zetelen. Ze verlenen advies over artistieke aangelegenheden en organiseren zelf ook activiteiten. Deze 

activiteiten kunnen in de activiteitenkalender achteraan bijgevoegd geraadpleegd worden. Elke 

stuurgroep kan als secretaris rekenen op een medewerker van VLAMO. 

 
De centrale stuurgroepen zijn als volgt samengesteld1:  

 
• De stuurgroep Accordeons telt zes leden en vergaderde driemaal in 2020. 

o De stuurgroep nam in 2020 afscheid van twee leden. 

• De stuurgroep Blaaskapellen telt vijf leden en vergaderde vijfmaal in 2020. 

• De stuurgroep DruPerShopi telt negen leden en vergaderde viermaal in 2020. 

o De stuurgroep verwelkomde in 2020 drie nieuwe leden. 

• De stuurgroep HaFa telt veertien leden en vergaderde vijfmaal in 2020. 

o De stuurgroep verwelkomde in 2020 twee nieuwe leden. 

• De stuurgroep MajoTwirl telt tien leden en vergaderde vijfmaal in 2020. 

 
1 Telling exclusief de secretaris van de betreffende stuurgroep. 

Figure 1: Algemene Vergadering VLAMO Limburg op 17 februari in Houthalen © Willy Drees 
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• De stuurgroep STT telt negen leden en vergaderde viermaal in 2020 

o De stuurgroep verwelkomde in 2020 een nieuw lid. 

• De stuurgroep Brassbands telt tien leden en vergaderde zesmaal in 2020. 

 

5. Thematische stuurgroepen 

In het najaar van 2017 richtte VLAMO de stuurgroep Diversiteit op in het kader van onze derde 

strategische doelstelling. Deze stuurgroep komt inmiddels niet meer samen als aparte entiteit, maar 

wordt meer en meer geïncorporeerd binnen de werking van bestaande stuurgroepen, zoals de stuurgroep 

DruPerShoPi die in 2020 startte met de uitwerking van een intercultureel percussieproject. 

6. Ledenbestand 

A. AANTAL AANGESLOTEN HOOFDGROEPEN (INCLUSIEF ONDERWIJSINSTELLINGEN) 

 

Eind 2020 telt VLAMO 1158 hoofdgroepen, waaronder 1073 aangesloten verenigingen en 85 

onderwijsinstellingen. Dit betekent een daling ten opzichte van vorig jaar en is tevens het laagste aantal in 

de afgelopen 10 jaar. Echter, we baseren ons pas sinds 2018 op de gecumuleerde aantallen vanuit de 

boekhouding, waar voorheen onze database fungeerde als cijferbron. Bijgevolg kunnen de aantallen van 

2018, 2019 en 2020 teruggeleid worden naar de andere manier van dataverzameling – in vergelijking 

met de jaren vóór 2018. De daling die plaatsvond tussen 2019 en 2020 is daarentegen reëel, aangezien 

die cijfers wel op eenzelfde manier zijn verzameld. De oorzaak hiervan is ongetwijfeld de coronacrisis. 
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Verenigingen zagen het grootste deel van hun werking en inkomsten wegvallen, waardoor sommigen als 

noodoplossing ervoor gekozen hebben om hun lidmaatschap bij VLAMO – al dan niet tijdelijk – stop te 

zetten. 

 

B. AANTAL AANGESLOTEN VERENIGINGEN PER PROVINCIE (EXCLUSIEF ONDERWIJSINSTELLINGEN) 

De 1073 aangesloten verenigingen of korpsen, aangesloten bij VLAMO, zijn op onderstaande manier 

verdeeld over de verschillende provincies:  

 



17 
 

C. VERHOUDING PROVINCIES OP BASIS VAN HET AANTAL AANGESLOTEN VERENIGINGEN 2020 

Op basis van de voorgaande grafiek, kunnen we de procentuele verhouding per provincie berekenen: 

 

D. AANTAL VERZEKERDE LEDEN 

De 1158 aangesloten hoofdgroepen omvatten heel wat leden, die via het lidmaatschap bij VLAMO 

verzekerd worden. Onderstaande grafiek geeft visueel weer voor hoeveel leden VLAMO jaarlijks een 

verzekeringspolis afsluit. Dit gaat zowel om individuele leden als personen die lid zijn van een vereniging 

of onderwijsinstelling. In vergelijking met 2019 waren er in 2020 3165 leden minder aangesloten bij 

VLAMO: een sterke terugval die we opnieuw kunnen verklaren door de coronacrisis. Het wegvallen van 

veel verenigingsactiviteiten en inkomsten deden sommige verenigingen beslissen om hun verzekeringen 

(gedeeltelijk) stop te zetten om de kosten te drukken.  
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E. AANTAL VERZEKERDE LEDEN PER PROVINCIE 

Het verzekerde ledenbestand van VLAMO spreidt zich op onderstaande manier uit over de provincies.  
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F. VERHOUDING PROVINCIES OP BASIS VAN HET AANTAL VERZEKERDE LEDEN 2020 

Bovenstaande cijfers geven voor 2020 de volgende procentuele verhouding weer: 

 

G. GROEPEN EN SUBGROEPEN PER DEELDISCIPLINE 

Het ledenbestand in de VLAMO-database kan worden ingedeeld in groepen en subgroepen. Het type 

orkest wordt bepaald op het niveau van de subgroep. Een muziekvereniging kan namelijk bestaan uit 

bijvoorbeeld een harmonieorkest, een drumband en een majorettegroep.  
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Bovenstaande grafiek schetst de verhouding tussen de diverse subgroepen per discipline. Hoewel meer 

dan 90% van de ledenverenigingen het betreffende database-veld invulden, spreken we toch liever van 

een schets, aangezien deze gegevens in de database niet helemaal volledig zijn. Wel kan er vermoed 

worden dat, wegens de bijna-volledigheid van de gegevens, de weergegeven verhoudingen sterk 

aanleunen bij de realiteit. De optelsom van de subgroepen per discipline komt op 1675, een aantal dat 

uiteraard hoger ligt dan de 1158 hoofgroepen. De grafiek toont het aantal orkesten dat actief is in de 

verschillende disciplines. Sommige disciplines worden geclusterd. Zo staat:  

• “HaFaBra” voor (499) harmonies, (303) fanfares en (36) brassbands.  

• “DruPerShoPi” omvat, naast drumbands en percussiegroepen (124), eveneens (10) 

showkorpsen en (18) pipebands.  

• Onder “Diverse” mogen onder andere (84) ensembles, (40) bigbands, (31) concertbands, (18) 

symfonische groepen en (3) mandolinegroepen begrepen worden.   

Tot slot worden ook (187) jeugdorkesten en (12) strijkorkesten meegeteld onder “Orkesten”. 

 

H. VERHOUDING LEDEN VOLGENS PROVINCIE EN LEEFTIJD 2020 

Bij VLAMO komen alle leeftijden in beeld, van jong tot oud. We kunnen bijgevolg drie grote groepen 

onderscheiden: jonger dan 26 jaar, leden tussen 26 en 50 jaar, en 50-plussers. Het ledenbestand van 

VLAMO is qua leeftijd erg divers. We kunnen vaststellen dat de leeftijdsgroepen over alle provincies heen 

vrij evenredig zijn verdeeld.   
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I. VERHOUDING LEDEN VOLGENS LEEFTIJD 2020 

De drie voornoemde leeftijdscategorieën kunnen vervolgens in procentuele verhouding tot elkaar 

weergegeven worden voor 2020. Onderstaand taartdiagram toont een quasi gelijke verdeling tussen de 

leeftijdsgroepen.    

 

J. VERHOUDING LEDEN VOLGENS GESLACHT 2019 

Onderstaande grafiek geeft de man-vrouwverdeling in het ledenbestand van 2020 weer. Van de leden 

die hun geslacht opgaven in de database waren er 27103 vrouw en 36501 man. In deze cijfers zitten 

ook de leden vervat die geen verzekering hebben bij VLAMO. De mannen zijn dus licht in de meerderheid. 

Hoewel we hopen om dit verschil nog te zien verkleinen in de toekomst, zijn we tevreden over de 

gezonde gendermix bij onze leden. 
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STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 1 

TALENTONTWIKKELING 
VLAMO STIMULEERT IEDEREEN MET EEN HART VOOR INSTRUMENTALE MUZIEK OM 
ZIJN/HAAR TALENTEN TE ONTWIKKELEN EN CREËERT HIERVOOR EEN AANBOD OP MAAT.  

VLAMO maakt er een prioriteit van dat mensen plaats, ruimte, tijd en vooral ook de kansen 

krijgen om hun talenten te kunnen ontluiken, ontwikkelen en ontplooien. Om hen hierin bij te 

staan voorziet VLAMO in vorming, ondersteuning, advies, wedstrijden, en gaat VLAMO de 

nodige samenwerking aan met partners die hieraan kunnen bijdragen. 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.1 

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. 

STAND VAN ZAKEN  

VLAMO hecht veel belang aan een goede samenwerking met het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO). Daarom streven 

we ook binnen onze dagelijkse werking naar een mooie wisselwerking. Zo geven heel wat van onze artistieke 

deskundigen les in het DKO. Deze muzikale adviseurs maken bij VLAMO onder meer deel uit van de artistieke 

stuurgroepen, ze worden ingeschakeld als jurylid bij wedstijden, als evaluator tijdens evaluatieconcerten en/of als 

docent voor een vorming. Verder worden ze door VLAMO vergoed voor het geven van vorming en ondersteuning 

aan aangesloten muziekverenigingen. Veel van de vormingen en wedstrijden die VLAMO organiseert, vinden 

overigens plaats in academies.  

In 2020 regende het annuleringen, waardoor ook heel wat van onze geplande activiteiten in samenwerking met 

het DKO in het water vielen. Zo moest de stuurgroep Blaaskapellen het vervolg op haar succesvolle DKO-

presentatiereeks uit 2019 helaas on hold zetten. Toch bleef VLAMO nauwe contacten onderhouden met het DKO 

(VerDi2). De halfjaarlijkse samenkomsten (die voortkomen uit de constructieve samenwerking omtrent de 

Alternatieve Leercontext, die in schooljaar 2018-2019 het levenslicht zag) vonden in 2020 niet plaats wegens 

 
2 De vereniging van Directeurs Podiumkunsten en Kunstacademies 
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corona, maar ook vanop afstand bleef VLAMO in contact met VerDi om dit en andere relevante thema’s te 

bespreken.  

Daarnaast blijft het dagonderwijs de uitgelezen plaats om kinderen op een laagdrempelige manier met muziek en 

muziekverenigingen in contact te brengen. Dit kan onder meer met onze spellenreeks ‘Van Toeten noch Blazen’, 

die lagere scholen (maar ook academies en muziekverenigingen) gratis kunnen ontlenen bij alle provinciale 

VLAMO-trefpunten. Deze reeks bestaat momenteel uit twee educatieve doekoffers, waarmee kinderen 

spelenderwijs kunnen kennismaken met blaasinstrumenten en het muziekverenigingsleven.  

• De eerste koffer Speel je eigen Harmonie is bedoeld voor de eerste graad van de lagere school (6 à 8 

jaar). Aan de hand van het verhaal en de materialen in de koffer ontdekken de kinderen de familie van de 

blaasinstrumenten.  

• De tweede doekoffer Het Blazersfestival is een educatief spel voor de tweede graad (8 à 10 jaar). De 

kinderen leren op een speelse manier de verschillen tussen blaasinstrumenten en proberen er een aantal 

uit.  

Terwijl de strenge coronamaatregelen in het onderwijs en bij muziekverenigingen de ontlening en gebruik van onze 

doekoffers in 2020 logischerwijs op een laag pitje zetten, sleutelden we achter de schermen aan de verdere 

promotie en ontwikkeling van onze spellenreeks.  

Zo werden beide educatieve spellen – na hun publicatie op Cultuurkuur in 2019 - in 2020 eveneens toegevoegd 

aan het aanbod van KlasCement (www.klascement.net), een leermiddelennetwerk voor leerkrachten, van het 

Departement Onderwijs en Vorming. Via KlasCement inspireren en ondersteunen onderwijsprofessionals en 

organisaties elkaar door hun lesmateriaal, praktijkervaring en vragen met elkaar te delen. Dit actief professioneel 

netwerk biedt met meer dan 250.000 leden dan ook een groot potentieel bereik. 

Verder kwam er vanuit de werkgroep fanfarecultuur pre-corona nog inspiratie voor een volgend spel in de reeks 

Van Toeten noch Blazen. Om de fanfarecultuur door te geven aan de volgende generaties zouden we gebruik 

kunnen maken van hedendaagse media en formats om (onder meer) de typische fanfare-instrumenten een 

jeugdig en hip karakter aan te meten.  

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 1.1.1: VLAMO blijft de band met het DKO aanhalen en versterken. Enerzijds wijzen we via ons aanbod 

op de complementariteit tussen beide instanties, en bij uitbreiding tussen muziekverenigingen en academies. 

Daarnaast blijft VLAMO in contact met VerDi om te waken over de goede werking van de Alternatieve 

Leercontext en om eventuele andere thema’s aan te kaarten.  

ACTIEPUNT 1.1.2: VLAMO doet weer een beroep op deskundigen uit het DKO in haar werking.  

http://www.klascement.net/
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ACTIEPUNT 1.1.3: De stuurgroep Blaaskapellen plant in 2021 opnieuw enkele DKO-sessies. 

ACTIEPUNT 1.1.4: In 2021 denken we na over de inhoud van een extra, derde luik in de reeks Van Toeten noch 

Blazen voor de derde graad van het basisonderwijs (10 à 12 jaar) en dit (onder meer) binnen de context van onze 

borgingsacties voor de fanfarecultuur. (Cf. Strategische Doelstelling 7: Erfgoed) Om dit zoveel mogelijk te doen 

aansluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren denken we na over een multimediale component, 

bijvoorbeeld filmpjes en/of andere media, waarbij we kinderen of jongeren zelf aan het woord laten over hun 

(fanfare-)instrument. 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.2 

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

STAND VAN ZAKEN 

VLAMO biedt advies en vormingen aan over allerhande onderwerpen die leven bij amateurmuzikanten en 

verenigingen: gaande van vzw-wetgeving naar boekhouding, tot specifieke thema’s zoals jeugdbeleid. Indien 

VLAMO de betreffende knowhow niet (helemaal) eigen is, wordt er zo accuraat mogelijk doorverwezen naar 

relevante instanties of bestuurders die wel thuis zijn in dat vakgebied. 

 

Corona 

 

2020 is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met corona. 

Toen de cultuursector in maart voor onbepaalde tijd op slot 

ging, slaagde VLAMO erin om zich op korte tijd opnieuw uit 

te vinden tot dé corona-hotline voor het 

muziekverenigingsleven. Tijdens de lockdown verspreidden 

we via onze online en offline communicatiekanalen (nieuwsbrief, website, sociale media, Klankbord) dan ook 

geregeld corona-updates. Ons hoofddoel was om in de veelheid van nieuws en informatie die elementen te 

destilleren die van toepassing waren op onze sector. Denk maar aan updates over de exitstrategie van de 

cultuursector, steunmaatregelen, protocollen, gerelateerde zakelijke topics, het al dan niet plaatsvinden van 

VLAMO-activiteiten, enzovoort. Om alles overzichtelijk te houden bundelen we sinds april alle corona-info op 

onze coronapagina VLAMO in tijden van.  

Toen in mei de eerste tekenen van een mogelijke heropstart in zicht kwamen, leidde dit tot veel vragen over het 

wanneer, hoe en wat. Daarop riep VLAMO het e-mailadres corona@vlamo.be in het leven, waar iedereen tot op 

heden terecht kan met vragen. 

mailto:corona@vlamo.be
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De uiteindelijke heropstart bracht per sector heel wat veiligheidsmaatregelen met zich mee. Aangezien de 

culturele sector een brede waaier van activiteiten bevat, werkte VLAMO voor haar leden een eigen leidraad uit, 

met specifieke richtlijnen die aansluiten bij de werking van haar verenigingen. Naar aanleiding van de heropstart 

van outdoor dansactiviteiten in mei verscheen eerst de VLAMO-leidraad MajoTwirl. In juni volgde dan de VLAMO-

leidraad voor muziekverenigingen, waarmee er ook indoor met de nodige handgel en afstand aan de slag gegaan 

kon worden. In augustus versmolten beide bundels tot één VLAMO-leidraad voor een veilige heropstart (muziek 

en dans). 

 

Assist 

Daarnaast was 2020 ook het jaar waarin VLAMO en Assist hun werking 

officieel in het echt verbonden. De geheel nieuwe database – die Assist voor 

VLAMO kon ontwikkelen dankzij de ondersteuning van de Koning 

Boudewijnstichting – kende een succesvolle lancering. Sinds juni 2020 

beheren zowel VLAMO als onze leden de volledige ledenadministratie in de 

Assist-sfeer, ongeacht of deze leden reeds gebruik maakten van de START- 

of PLUS-versie van Assist Online. Aangesloten verenigingen kregen zo 

automatisch een gratis abonnement op Assist START. Hiermee hebben ze ook 

toegang tot de ingebouwde VZW-helper, die stap voor stap uitlegt wat ze tegen wanneer moeten doen, en 

vooral: hoe ze dat moeten doen. Op die manier beschikken – letterlijk – al onze aangesloten vzw’s steeds over 

correcte en actuele informatie om 100% in orde te zijn met alle verplichtingen!  

Voor een eenmalige licentiekost van 44 euro kunnen leden er ook de statutenbouwer activeren, een tool van 

Scwitch in samenwerking met Assist, conform het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen. Aan 

de hand van een handige vragenlijst worden de statuten stap voor stap opgebouwd, waarna de nieuwe statuten zo 

uit Assist rollen. 

In juni 2020 organiseerde VLAMO in samenwerking met Assist voor elke provincie een online infosessie. Tijdens 

deze webinars maakten de deelnemers stap voor stap kennis met de omgeving en leerden ze de belangrijkste 

kneepjes van de nieuwe database. Vragen (en antwoorden) uit vorige sessies kregen ook hun plaats in het webinar. 

Nadien werd een opname beschikbaar gesteld op onze website in verschillende delen: 

• Starten met Assist 

• Ledenbeheer in Assist  

• Enkele veelgestelde vragen 

In het najaar voegden we hier nog een luikje aan toe, naar aanleiding van het nieuwe werkjaar 2021: 
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• Hoe zorg ik ervoor dat mijn leden tegen 1 februari 2021 correct staan in Assist en dus ook correct 

verzekerd blijven?  

Wie een specifieke vraag heeft, kan ook terecht op de webpagina 'FAQ Assist'. Hier bundelen we de frequently 

asked questions die ons al bereikten sinds de lancering, uiteraard met bijbehorende antwoorden, zodat ze ook 

andere vragenstellers van dienst kunnen zijn. De vragen worden voor het gemak behandeld per thema, zoals 

aanmelden, verzekeringen, ledenlijsten, enzovoort. Leden kunnen zo de klok rond informatie inwinnen over het 

nieuwe ledenbeheer. 

 

Kennisbank 

Op die andere website, de gloednieuwe VLAMO-website under 

construction, zetten we in 2020 de eerste stappen richting een 

VLAMO-kennisbank met informatie over relevante thema’s, zoals 

boekhouding, communicatie, regelgeving, enz. Aangezien de 

aanhoudende coronacrisis op het vlak van communicatie en 

adviesverstrekking voor grote nieuwe uitdagingen zorgde, liep het 

inhoudelijke luik van deze website helaas vertraging op. De lancering 

van de nieuwe website en bij uitbreiding de nieuwe kennisbank volgt daarom in het voorjaar van 2021. 

 

Bestuurlijke vorming 

Onze provinciale geledingen namen hun leden in 2020 weer op (het theoretische) sleeptouw. Naar jaarlijkse 

gewoonte organiseerde VLAMO Antwerpen een reeks studiedagen onder de noemer VLAMO komt naar je toe. Dit 

jaar was er geen vastomlijnd onderwerp. Op 9, 10 en 11 maart konden deelnemers respectievelijk in Deurne, 

Dessel en Boom terecht om ervaringen en tips uit te wisselen rond jeugdwerking, fondsenwerving, samenwerking, 

enz. 

Andere (centraal) georganiseerde infosessies zoals Music, money and more (over fondsenwerving, i.s.m. 

Cultuurloket en OP/TIL) en het #VLAMOMENT konden wegens corona helaas niet plaatsvinden in 2020. 

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 1.2.1: Aangezien het einde van de coronamaatregelen nog niet in zicht is, zal VLAMO ook in 2021 hét 

corona-informatiepunt blijven voor de amateurmuzieksector, en dit met zowel up-to-datete en relevante updates 

via onze informatiekanalen als individuele dienstverlening via corona@vlamo.be.  

mailto:corona@vlamo.be
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ACTIEPUNT 1.2.2:  In het voorjaar van 2021 legt het VLAMO-team, bijgestaan door digitaal bureau eps & kaas, de 

laatste hand aan het inhoudelijke luik van de nieuwe website, gaande van informatie over verzekeringen en 

wedstrijden tot het aanbieden van een toolbox en een kennisbank. Daarna volgt de feestelijke lancering.  

ACTIEPUNT 1.2.3: In 2020 gaven we de eerste aanzet voor de VLAMO-kennisbank, en hier wordt verder aan 

gesleuteld in de aanloop naar de lancering van de website in het voorjaar van 2021. We willen bezoekers met deze 

kennisbank een gebruiksvriendelijk alternatief bieden voor de zee van informatie op het internet. Droge juridische, 

financiële en andere relevante zakelijke topics worden toegelicht op maat van onze leden. In eerste instantie 

richten we ons vooral op zakelijk advies, maar daarnaast zullen op den duur ook interessante artistieke 

onderwerpen en algemene informatie over onze sector voor het brede publiek aan bod komen. Per thema of pijler 

zullen bezoekers VLAMO-artikels terugvinden, maar ook links naar informatie aangeboden door interessante 

partners, zoals Cultuurloket en Scwitch. Ook boeiende webinars, al dan niet van VLAMO-makelij, kunnen worden 

toegevoegd. De kennisbank is dynamisch en zal dus steeds een work in progress zijn. De aangeboden info moet 

immers steeds relevant en up-to-date blijven voor de lezers. Onze leden zullen dus 24/7 toegang hebben tot een 

bron van duidelijke en correcte informatie over thema’s die muzikanten en muziekverenigingen aanbelangen. 

Daarnaast zullen leden met bijkomende vragen of wensen uiteraard nog steeds terecht kunnen bij onze zakelijke 

beleidsmedewerker, dit uiteraard wel binnen de werkuren.  

ACTIEPUNT 1.2.4: Nadat we in 2020 al onze verenigingen wegwijs maakten in het Assist-ledenbeheer, willen onze 

leden in 2021 laten proeven van de mogelijkheden die Assist Online nog meer te bieden heeft. Zo plannen we 

enkele webinars rond de algemene werking van Assist Online, zowel de (gratis) START- als de (betalende) PLUS-

versie. Assist START biedt naast de vzw-helper immers ook nog een uitgebreid en gebruiksvriendelijk online 

boekhoud- en administratieprogramma voor vzw's en feitelijke verenigingen. Daarnaast willen we onze leden ook 

herinneren aan de extra mogelijkheden van Assist PLUS. VLAMO-leden die de gratis basisversie willen uitbreiden 

met deze extra mogelijkheden betalen hiervoor slechts 99 euro per jaar (i.p.v. 199 euro). 

ACTIEPUNT 1.2.5: In 2021 pikken we de draad weer op met de organisatie van het uitgestelde eerste 

#VLAMOMENT. Het concept blijft behouden. We mikken met dit evenement niet enkel op bestuurders: ook 

dirigenten, muzikanten, vrijwilligers en andere stakeholders zijn van harte welkom. Naast een divers aanbod van 

infosessies en workshops, zal er ook tijd zijn voor ontmoetingen en overleg. In 2020 hebben online vergaderingen, 

webinars, … een enorme (noodzakelijke) boost gekregen en ook VLAMO is mee op de kar gesprongen. We bekijken 

of het #VLAMOMENT een en-en-verhaal kan worden waarbij we live workshops aanbieden, maar ook inzetten op 

webinars.  
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ACTIEPUNT 1.2.6: De zware financiële gevolgen van de coronacrisis 

maken van financiering een hot topic. In 2021 willen we de diverse 

financieringsmogelijkheden dan ook extra onder de aandacht 

brengen bij onze verenigingen. We hervatten onze plannen omtrent 

enkele vormingssessies in samenwerking met OP/TIL en 

Cultuurloket. Om hiermee reeds in het voorjaar te kunnen starten, 

gaan we voor webinars. Deze vormingssessie(s) op maat van onze 

verenigingen zullen gaan over het brede subsidielandschap, maar ook 

specifiek over de projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten: 

bijvoorbeeld aan de hand van voorbeelden van goedgekeurde 

projecten waarin amateurkunstenaars aan bod komen, die wat 

kleinschaliger zijn of sterk zijn qua methodiek. Ook initiatieven in de 

context van de VLAMO Award kunnen passen in dit bovenlokale 

plaatje. Daarom willen we dit webinar over bovenlokale cultuurprojecten combineren met de nodige info over de 

VLAMO Award.  

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.3 

VLAMO biedt haar leden relevante documentatie aan. Deze documentatie is toegankelijk en gedigitaliseerd en 

komt tegemoet aan de noden van de aangesloten leden.  

 

STAND VAN ZAKEN  

Het documentatiecentrum van VLAMO omvat een grote collectie aan partituren, boeken en tijdschriften. Deze 

collectie is vrij te consulteren door onze leden, en fungeert daarbij meteen ook als basis voor de opmaak van 

concertcommentaren.  

In de huidige beleidsperiode onderzoeken we naarstig welke 

mogelijkheden er bestaan tot het ontsluiten en digitaliseren van de 

VLAMO-bibliotheek. In 2019 vond VLAMO een bondgenoot in 

CEMPER3. Onze samenwerking heeft een tweeledig doel voor ogen: 

de aanvraag tot de erkenning van de fanfarecultuur als immaterieel erfgoed en een mogelijke subsidieaanvraag 

voor digitale collectieregistratie binnen dit erfgoedtraject. Het spreekt voor zich dat hiervoor eerst enkele leen- 

 
3 “CEMPER is het Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed. Muziek en podiumkunsten dragen bij tot de rijke cultuur die 
Vlaanderen en Brussel kenmerkt: zowel die van het verleden als die van het heden. CEMPER wil de sporen uit deze cultuur bewaren 
en doorgeven. Een toekomst geven.” (https://www.cemper.be) 
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en auteursrechtenkwesties uitgeklaard moeten worden vooraleer we kunnen starten met een grootschalig 

digitaliseringsproject.  

In 2020 namen we succesvol de eerste belangrijke horde met de erkenning van de fanfarecultuur als 

immaterieel cultureel erfgoed. (Zie ook: Strategische Doelstelling 7: Erfgoed) In ons aanvraagdossier gingen we 

bij de geplande borgingsacties dieper in op het belang van digitalisering voor het archiveren en documenteren van 

muziekerfgoed. De werkgroep haalde hierbij niet alleen het digitaliseren en in kaart brengen van repertoire 

(partituren) aan, maar ook van audiovisueel materiaal.  

Verder droegen de medewerkers van onze provinciale trefpunten afgelopen jaar vanop afstand hun steentje bij 

aan de verdere digitalisering van ons documentatiecentrum. Door het wegvallen van vele provinciale activiteiten 

en de bijbehorende organisatie, kwam er bij onze trefpunten immers tijd vrij voor het inscannen van een deel van 

onze partiturenbibliotheek.  

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 1.3.1: Ook in het voorjaar 2021 gaan onze trefpuntmedewerkers verder aan de slag met het 

inscannen van niet-digitale partituren. 

ACTIEPUNT 1.3.2: In het verlengde van ons goedgekeurde erfgoeddossier onderzoeken we hoe het VLAMO-

documentatiecentrum een actieve rol kan spelen in onze vooropgestelde borgingsacties rond archiefzorg voor de 

fanfarecultuur, in het bijzonder digitale collectieregistratie. Verder zou ons documentatiecentrum als doorgeefluik 

kunnen dienen bij het in kaart brengen van bestaande (rechtenvrije) fanfaremuziek en/of het centraliseren van 

informatie omtrent nieuw verschenen fanfarerepertoire, zodat fanfares hier makkelijker hun weg naartoe vinden.  

ACTIEPUNT 1.3.3: De specifieke onderverdeling van onze collecties (muziekwerken worden bijvoorbeeld 

onderverdeeld volgens discipline en niveau/afdeling) zorgt ervoor dat onze databank niet zomaar in een 

traditioneel bibliotheeksysteem te integreren valt. Onder het motto ‘samen staan we sterk(er)’ verkennen we de 

mogelijkheden van een eventuele samenwerking met CEMPER, De Federatie, andere amateurkunstenorganisaties 

en/of bestaande bibliotheken omtrent deze problematiek.  

ACTIEPUNT 1.3.4: VLAMO gaat daarnaast verder in overleg met de 

Vlaamse overheid (het cultuurdepartement en –kabinet), De Federatie 

en een aantal amateurkunstenorganisaties om oplossingen te zoeken 

voor het leenrechtprobleem. We willen ons documentatiecentrum 

digitaal en legaal toegankelijk maken. In 2021 starten we alvast met 

het gebruik van de softwaretoepassing Digify, die ons in staat stelt om 

directiepartituren digitaal uit te lenen. De partituren kunnen hierbij niet 
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opgeslagen, doorgestuurd of afgedrukt worden. Ze zijn enkel voor een beperkte periode raadpleegbaar volgens 

het principe one copy, one user.  

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.4 

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

 

STAND VAN ZAKEN  

VLAMO biedt coaching op maat aan om verenigingen te ondersteunen in hun artistieke groei. We beschikken 

hiervoor over een lijst met deskundigen op wie verenigingen een beroep kunnen doen. Deze externe artistieke 

coaches komen ter plaatse een aantal repetities leiden of werken aan een specifieke uitdaging. Ook wanneer 

groepen een play-in of een muziekkamp organiseren is een gelijkaardige ondersteuning uitgewerkt. Met dit 

aanbod stimuleren we verenigingen om in te zetten op talentontwikkeling en te streven naar 

kwaliteitsverbetering.  

In het kader van het Plan Talentontwikkeling verhoogde VLAMO vanaf 2020 sterk het aantal uren ondersteuning 

door deskundigen voor haar aangesloten verenigingen. Bijkomend kunnen deelnemers aan evaluatieconcerten en 

jeugdorkestenfestivals genieten van 2 uur extra ondersteuning, indien ze dat wensen. Echter, wegens de 

coronasituatie konden verenigingen het afgelopen jaar zo goed als geen beroep doen op de traditionele live 

ondersteuning door deskundigen. In het voorjaar riep VLAMO daarom enkele tijdelijke ondersteuningen in het leven 

voor online coaching of masterclasses van groepen door externe deskundigen, alsook voor muziekkampen zonder 

overnachting. Hiermee wilden we verenigingen stimuleren om ook in tijden van corona te blijven inzetten op 

talentontwikkeling.  

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 1.4.1: VLAMO wil blijven inzetten op ondersteuning en coaching op maat. Aangezien het einde van de 

coronamaatregelen nog niet in zicht is, verlengen we de mogelijkheid om online groepscoaching door externe 

deskundigen aan te vragen tot eind 2021. Ook de ondersteuning voor het organiseren van muziekkampen zonder 

overnachting blijft komend jaar van kracht. 

ACTIEPUNT 1.4.2: In 2021 willen we niet alleen inzetten op artistieke, maar ook op organisatorische 

ondersteuning. We gaan hiervoor doelgericht op zoek naar organisatorische deskundigen om onze (artistieke) 

deskundigengroep mee uit te breiden: dit kan gaan om deskundigen op het vlak van communicatie, contracten, 

databeheer en privacy, financieel beleid, intellectuele eigendomsrechten, organisatiemanagement en -

ontwikkeling, vzw-beheer, verzekeringen, … Onze leden kunnen zeker baat hebben bij deze vorm van 

ondersteuning om de werking van hun vereniging verder te optimaliseren. Via een toegespitst (online) 
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aanmeldingsformulier zullen organisatorische deskundigen hiervoor kunnen intekenen. Daarnaast zullen we deze 

mogelijkheid ook meer kenbaar maken bij onze leden. 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.5 

VLAMO biedt podiumkansen aan amateurmuzikanten aan en brengt organisatoren en muzikanten samen. 

STAND VAN ZAKEN 

Als facilitator wil VLAMO steeds meer inzetten op het aanbieden van podiumkansen. (Amateur)muzikanten hierbij 

de kans geven om op te treden voor een breed publiek, staat dan ook hoog op de agenda. Naast het zelf initiëren 

van toonmomenten in alle Vlaamse provincies fungeert VLAMO als schakel tussen organisatoren en orkesten. 

Dat 2020 niet de geschiedenisboeken zal ingaan als een topjaar voor (fysieke) publieksevenementen, is een 

understatement. Het jaar startte nochtans uitstekend met onder meer het Galaconcert van SONATINA, ditmaal 

georganiseerd door onze Franstalige collega’s van USM in Viroinval. De drie VLAMO-laureaten van de 

solistenwedstrijd 2019: Tom De Laet (eufonium), Flor Boussier (klarinet) en Ramona Meessen (saxofoon), kregen 

er de kans om een solowerk uit te voeren met een professioneel orkest, de Koninklijke Muziekkapel van de 

Belgische Luchtmacht. 

 

 

Helaas geen unieke podiumervaring voor onze strijk-, tokkel- en toets-laureaten (STT) in 2020. Zij krijgen in 

normale omstandigheden de kans om als solist samen te spelen met een strijkorkest of symfonisch orkest, maar 

Figure 2: VLAMO- laureaat Ramona Meessen als solist op Galaconcert SONATINA 2020 © Ph. Derselle 
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toen ons land half maart op slot ging, waren nog niet alle provinciale wedstrijden afgewerkt en kon er geen 

finalewedstrijd plaatsvinden. Geen finale betekende zo geen STT-laureaten voor de organisatie van een 

laureatenconcert STT. De stuurgroep STT bleef niet bij de pakken zitten en startte in 2020 met de voorbereiding 

van een nieuw project, namelijk de Kamermuziekdating, dat in 2021 een podium wil bieden aan ensembles.  

Verder werd het tweejaarlijkse Airbag Festival, een internationaal accordeonfestival dat van 10 tot 31 mei in 

Brugge zou plaatsvinden, geannuleerd wegens corona. VLAMO zou er instaan voor de programmatie van vier 

accordeonorkesten tijdens de openluchtconcerten op zaterdag 16 mei 2020 in het centrum van Brugge. De 

volgende editie van het tweejaarlijks internationaal accordeonfestival Airbag wordt zoals voorzien gepland in mei 

2022. 

Bleven ook leeg dit jaar: onze vaste podia in Vlaamse steden die jaarlijks vele honderden muzikanten de kans 

geven om met hun vereniging op te treden voor een breed publiek. Dit jaar geen Zomerconcerten in Leuven, geen 

Kioskconcerten in Opwijk, geen Promenadeconcerten in Halle, geen Sint-Baafsconcerten noch Kouterconcerten in 

Gent, en ga zo maar door. 

In de plaats creëerde VLAMO wel virtuele podiumkansen. Zo stimuleerden we muzikanten en verenigingen om 

hun uitvoeringen van We zullen doorgaan - in het kader van Samen solo met VLAMO – en andere digitale solo- of 

groepsprojecten met VLAMO en haar community te delen via sociale media, zoals de provinciale VLAMO-

Facebookgroepen of de VLAMO-Instagramstories. Ook in ons magazine Klankbord wijdden we de nodige aandacht 

aan de vele corona-initiatieven. 

Eveneens digitaal sleutelden we verder aan de uitwerking van de zoekertjessectie op onze nieuwe VLAMO-

website, om – wanneer het weer mag en kan – organisatoren rechtstreeks met muzikanten en 

muziekverenigingen in contact te brengen. De finale afwerking en lancering volgen in 2021. 
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Figure 3: Fotocollage Samen solo met VLAMO - bedanking lockdowninitiatieven in Klankbord #98 (mei 2020) 

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 1.5.1: Aangezien het einde van de tweede lockdown begin 2021 nog niet in zicht is, zetten we in het 

voorjaar maximaal in op digitale podiumkansen.  

• Zo organiseren we voor het eerst een virtuele solistenwedstrijd, VIRTUOSO. De bijna 800 (!) kandidaten 

kunnen ons tot en met 28 februari hun filmpje(s) bezorgen, waarna een professionele jury alle 

inzendingen zal beoordelen. Ook de finalewedstrijd zullen we in een digitaal kleedje steken. 

• VLAMO zet in het voorjaar van 2021 haar schouders onder de Week van de Belgische muziek, een 

organisatie van VI.BE en VRT. Met beLOVed zullen we een playlist creëren voor en door 

muziekverenigingen, vol lof en liefde voor muziek van eigen bodem. Aangesloten verenigingen zullen ons 

een archief- of samen-solo-opname kunnen bezorgen waarop ze een Belgisch werk brengen: een 

compositie van een Belgische componist of een arrangement van een Belgische hit. Deze playlist komt 

vervolgens integraal en openbaar op ons drukbezochte YouTube-kanaal te staan, van een digitaal podium 

gesproken! We sporen onze muziekverenigingen ook aan om op Valentijnsdag een ode te brengen vanuit 

hun deur of raam, en die dan te delen met VLAMO’s sociale mediakanalen. 
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• Tot slot willen we blaasmuziek onder de aandacht brengen bij de programmatoren van de Toots-sessies 

op één en de nieuwe cultuurzender Podium19.  

ACTIEPUNT 1.5.2: Hoewel het voorjaar van 2021 opnieuw garant zal staan voor talrijke annuleringen en 

uitgestelde “fysieke” evenementen, doen we er alles aan om onze muziekverenigingen komend jaar opnieuw heel 

wat podiumervaringen in real life aan te bieden. Dit is een niet-limitatieve greep uit het (voorlopige) aanbod van 

2021: 

• Kouterconcerten van mei tot september in Gent 

• Zomerconcerten op 10, 11, 17 en 18 juli in het Stadspark van Leuven 

• Sint-Baafsconcerten op 18 en 25 juli tijdens Gentse Feesten 

• Kioskconcerten te Opwijk in juli 

• Viander Muziekfeesten in Tienen in augustus 

• Promenadeconcerten op 12 september in Halle 

• Journée des harmonies op 19 september in Dinant 

• Highlandfestival op 26 september in Wijnegem 

Daarnaast organiseren we ook opnieuw gelegenheden waarop individuele muzikanten en kleine groepen hun 

talenten kunnen tonen: 

• Na het ingaan van de tweede lockdown besloot de stuurgroep STT om de Kamermuziekdating van januari 

2021 uit te stellen naar half september 2021. Na een cursus van 5 coachings zullen de deelnemers hun 

kunnen tonen op een slotconcert, dat gepland staat op 5 december 2021. De inschrijvingen werden 

afgesloten op 31 oktober 2020, maar zullen opnieuw opengesteld worden zodat muzikanten een nieuwe 

kans krijgen om in te schrijven.  

• Verder hopen we de STT-laureaten van VIRTUOSO met een strijkorkest of symfonisch orkest te kunnen 

laten samenspelen als solist. Omdat we nog geen zicht hebben op wanneer onze orkesten weer voltallig 

kunnen repeteren en een lange repetitieperiode nodig zal zijn om terug een volledig concertprogramma 

te kunnen spelen, bekijken we eveneens een alternatief scenario. Zo kunnen we de STT-laureaten als 

solist laten concerteren ondersteund door pianobegeleiding. We zouden het concert willen organiseren in 

oktober 2021. 

In samenwerking met enkele andere amateurkunstenorganisaties smeden we ook plannen voor een relanceproject 

bij de heropstart van het verenigingsleven in 2021. 
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OPERATIONELE DOELSTELLING 1.6 

VLAMO onderschrijft het belang van het kwaliteit metende en kwaliteit verbeterende element bij wedstrijden en 

evaluatieconcerten en blijft zoeken naar relevante modellen. Hierbij wordt rekening gehouden met de eigenheid 

van de verschillende disciplines. 

 

STAND VAN ZAKEN  

De amateurmuziekwereld kent een lange wedstrijdtraditie, die tot op vandaag een belangrijk rol speelt binnen 

diverse disciplines. Onder de deelnemende verenigingen vinden we zowel gevestigde waarden als jeugdgroepen 

terug. Naast het competitieve element bieden wedstrijden immers ook een uitdaging om intensief toe te werken 

naar een mooie (muzikale) prestatie. Het oordeel van de jury is hierbij dus van essentieel belang. Behalve 

wedstrijden organiseert VLAMO ook evaluatieconcerten. Deelnemers ontvangen hier geen punten, maar krijgen na 

hun optreden professionele feedback van een evaluatieteam. Hiermee kan de groep vervolgens verder aan de slag, 

bijvoorbeeld voor de voorbereidingen van een concert of wedstrijd. 

2020 zou het kick-off-jaar worden van het (bijgestuurde) Plan Talentontwikkeling. Verenigingen zouden in elke 

provincie kunnen deelnemen aan VLAMO-evaluatieconcerten en -jeugdorkestenfestivals in hun nieuwe, 

eengemaakte vorm, en hiervoor in ruil de nodige middelen, coaching (zie ook boven) en natuurlijk feedback 

ontvangen. VLAMO Limburg 

beet de spits af met het 

Jeugdorkestenfestival op 19 

januari in Kleine Brogel, gevolgd 

door VLAMO Antwerpen met 

Evaluatieconcerten op 9 

februari in Hoogstraten. De 

Evaluatieconcerten van VLAMO 

Limburg op 8 maart in Koersel 

betekenden echter al meteen 

het bruuske jaareinde van de reeks in zijn normale vorm. De volgende – en tevens laatste – Evaluatieconcerten 

waren die van VLAMO Oost-Vlaanderen op 11 oktober. Om organisatorisch alles zo coronaproof mogelijk te laten 

verlopen, ging een reizende jury langs bij de vereniging zelf.  

 

Daarnaast bekeken we het afgelopen jaar ook de spreiding van VLAMO's MajoTwirl-wedstrijdseizoen. De hele 

jaarplanning bleek immers te dicht bij elkaar te liggen, met bijvoorbeeld de provinciale wedstrijd eind oktober, 

terwijl begin november de finalewedstrijd al viel. De geselecteerde groepen kregen op deze manier geen tijd om 

Figure 4: KH Amelberga op het VLAMO-evaluatieconcert i.s.m. Brassband Borderbrass 
te Hoogstraten op 9 februari © VLAMO Antwerpen 
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aan de aandachtspunten van de jury te werken. De stuurgroep paste de planning aan en zorgde voor een betere 

spreiding tussen november 2020 en januari 2021. Later werd de Eurowissel verplaatst naar februari 2021 en de 

Finalewedstrijd naar maart 2021, maar ook deze plannen moesten opnieuw opgeborgen worden wegens de 

aanhoudende pandemie.  

Afgelopen jaar verdwenen ook andere terugkerende VLAMO-wedstrijden een voor een van de kalender, 

waaronder het VLAMO Open Fanfarekampioenschap, de Orkestwedstrijd en het Brassbandkampioenschap. 

  

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 1.6.1: VLAMO hoopt zich in 2021 opnieuw te kunnen richten op de organisatie van wedstrijden, 

evaluatieconcerten en jeugdorkestenfestivals in hun normale vorm. De activiteitenkalender voor komend jaar kan 

achteraan geraadpleegd worden en geeft de (voorlopig) geprogrammeerde evenementen weer. 2021 zal sowieso 

nog een jaar worden met grote vraagtekens: wanneer mogen alle activiteiten opnieuw heropstarten en onder 

welke vorm?  

ACTIEPUNT 1.6.2: 2020 vormde een eerder valse start voor de uitvoering van het bijgestuurde Plan 

Talentontwikkeling. In 2021 rollen we dit plan verder uit. VLAMO wil de middelen zoveel mogelijk bij de 

verenigingen doen terechtkomen via de organisatie van evaluatieconcerten en jeugdorkestenfestivals, alsook door 

het aanbieden van coaching op maat. (Zie ook: actiepunt 1.4.1) 

ACTIEPUNT 1.6.3: In 2021 blijven jeugdorkestenfestivals een vast onderdeel van VLAMO's algemene werking. We 

investeren maximaal in jong muzikaal talent door in heel Vlaanderen specifieke evaluatiemomenten voor 

jeugdgroepen te organiseren. De reeds geplande activiteiten zijn terug te vinden in de activiteitenkalender 

achteraan.  

ACTIEPUNT 1.6.4: Sinds 2020 is er in alle provincies een uniform reglement van kracht voor de organisatie van 

evaluatieconcerten en jeugdorkestenfestivals. In het najaar van 2020 zou dit reglement geëvalueerd worden met 

alle geledingen om de eventuele puntjes op de i te zetten. Wegens de vele annuleringen kon dit niet grondig 

gebeuren en hernemen we dit aan het eind van 2021. 

ACTIEPUNT 1.6.5: De provinciale MajoTwirl-wedstrijden stonden tijdens het vorige seizoen gepland tussen 

november 2020 en januari 2021. Dit gold als een overgangsregime. Vanaf 2021 willen we de provinciale 

wedstrijden laten plaatsvinden tussen eind oktober en eind november. De Eurowissel en Finalewedstrijd schoven 

vorig seizoen reeds op naar februari en maart, iets wat we vanaf nu zullen behouden. Volgende afspraak voor de 

Eurowissel is februari 2022 en voor de Finalewedstrijd maart 2022. De spreiding van het wedstrijdseizoen wordt 

hierdoor verzekerd.  
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OPERATIONELE DOELSTELLING 1.7 

VLAMO organiseert zelf vormingsdagen en stimuleert haar leden om hieraan deel te nemen. 

 

STAND VAN ZAKEN  

VLAMO biedt haar leden een brede waaier aan artistieke vormingen, in de vorm van play-ins (orkeststages), 

cursussen en workshops. Hiermee creëert VLAMO niet enkel een aanvullend aanbod op de basisvorming van het 

DKO, maar ook vormingsmomenten voor disciplines die niet aan bod komen in het deeltijds kunstonderwijs, zoals 

MajoTwirl, showkorpsen en doedelzakbands.  

Afgelopen jaar beloofde onze kalender opnieuw een ruim aanbod aan vormingen. Door de lockdown in het voorjaar 

stelden we vormingen uit naar een latere datum, of voorzagen we een alternatief in de vorm van een light versie 

of online aanbod, maar moesten we ook noodgedwongen activiteiten annuleren, zeker toen de tweede lockdown 

in het najaar onze werking opnieuw stillegde.  

In 2020 organiseerden VLAMO Centraal en haar provinciale geledingen onder andere de volgende workshops, 

play-ins en cursussen voor muzikanten:  

• Enkele van de vormingsdagen MajoTwirl, ter illustratie, op: 

o 26 januari georganiseerd door VLAMO Vlaams-Brabant & Brussel  

o 8 en 9 februari door VLAMO Limburg  

o 9 februari door VLAMO West-Vlaanderen  

o 16 februari en 8 maart door VLAMO Antwerpen  

o 16 mei webinar 3 baton MajoTwirl  

o 24 augustus online judgesmeeting MajoTwirl  

o 16 september en 16 december online coachworkshop door VLAMO Antwerpen  

o 15 november online coachesmeeting MajoTwirl  
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Figure 5: Groepsfoto Vormingsweekend MajoTwirl op 8 en 9 februari in Genk © VLAMO Limburg 

• Enkele play-ins, zoals de accordeonplay-in op 15 februari in Mol en de harmonieplay-in op 29 februari in 

Limburg 

• Con Trastes gitaardag op 16 februari  

• Fagottendag op 16 februari  

• Drummerdag op 11 oktober (in plaats van de wedstrijd concertpercussie-ensembles)  

• Clinic baritonsax op 18 oktober  

• De viool- en contrabasdag van november 2020 werd verplaatst naar 14 november 2021  

• Verschillende activiteiten werden geannuleerd zoals verschillende play-ins voor kinderen en senioren, een 

workshop instrument klein koper, een koper- en slagwerkstage, Let’s Brass/Next Generation 

(jeugdproject brassbands) 

 

Figure 6: Clinic baritonsax in Opdorp, een organisatie van VLAMO Oost-Vlaanderen © Joachim Vandendriessche 
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ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 1.7.1: Ondanks de aanhoudende onzekerheid bevat de VLAMO-activiteitenkalender van 2021 (onder 

voorbehoud) weer een uitgebreid aanbod aan (al dan niet nog in te plannen) workshops, play-ins en cursussen 

voor haar leden en eventueel andere geïnteresseerden. De lijst achteraan biedt een mooi overzicht van de 

verschillende geprogrammeerde (basis)vormingen op. 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 2 

INNOVATIE 
VLAMO WIL MET HET OOG OP TECHNOLOGISCHE EN ARTISTIEKE VOORUITGANG 
INVESTEREN IN INNOVATIE EN CREATIVITEIT. 

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 

VLAMO stimuleert de creativiteit van verenigingen en muzikanten onder meer door het jaarlijks initiatief “VLAMO 

Award”. 

 

STAND VAN ZAKEN 

VLAMO gaat jaarlijks op zoek naar “een initiatief dat creatief en artistiek is en door de buitengewone vorm een 

blijvende impact op de omgeving heeft”. Het initiatief dat het best in dit plaatje past, bekronen we met de VLAMO 

Award. Hiermee willen we muziekverenigingen aanmoedigen om buiten de lijntjes van de traditionele werking te 

kleuren en samen te werken met ander actoren. We zoeken telkens naar een vernieuwend initiatief met artistieke 

kwaliteiten, maar ook met een maatschappelijke inslag. Een deskundig panel neemt alle inzendingen onder de loep 

en voorziet ze van feedback. Na een eerste selectie kiest het panel de genomineerden, die naast bijkomend advies 

ook een financiële ondersteuning ontvangen om hun initiatief mee te verwezenlijken. In de aanloop naar de 

uitvoering zet VLAMO de genomineerden vervolgens geregeld in de kijker via haar communicatiekanalen. Tot slot 

verkiest het panel de winnaar in het begin van het daaropvolgende jaar.  

De drie VLAMO Award-genomineerden van 2020 hadden duidelijk hun zinnen gezet op het voorjaar:  

• Het Dendermonds Strijkersorkest zou met hun initiatief Waar de Dender mondt vergeten Dendermondse 

volksliederen opnieuw tot leven brengen, zowel in de concertzaal als in de straten.  

• KH De Kristene Gildebroeders Val-Meer sloegen de handen in elkaar met tal van lokale verenigingen en 

scholen in de aanloop naar hun musical Gelmel, een eigen totaalspektakel op de historische erekoer van 

Alden-Biesen. 
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• KH De Ware Vrienden Zolder wilden kinderen en mensen met een beperking op een laagdrempelige 

manier laten kennismaken met muziek. Peter en de Wolf zou hierbij het vertrekpunt vormen van een 

veelzijdige muzikale en kunstzinnige samenwerking. 

Onze finalisten zaten met de voorbereidingen in de laatste rechte lijn naar hun opvoeringen in april of mei, toen 

het sociaal-culturele leven noodgedwongen stilviel wegens corona. Uitstel is gelukkig geen afstel. De uitvoeringen 

verschuiven naar latere data in 2021 en 2022. Wordt dus vervolgd.  

De bekendmaking van 

de VLAMO Award 2019 

zou plaatsvinden op 15 

maart 2020, 

voorafgaand aan het 

galaconcert van het 

VLOF (VLAMO Open 

Fanfarekampioenschap), 

maar dit werd uiteindelijk 

een online bekendmaking 

op 8 mei, helemaal 

coronaproof te volgen 

via Facebook. Het was 

Fanfarathon vzw die het 

panel overtuigde met een geslaagde combinatie van een creatief concept (nl. een muzikale marathon) en een 

grote impact op de omgeving. Het gekozen initiatief bracht een hele gemeenschap niet alleen figuurlijk, maar ook 

letterlijk in beweging, en koos er bewust voor om het marcheergebeuren – een vorm van optreden die 

tegenwoordig toch vaak ondergewaardeerd wordt – op een hedendaagse en positieve manier in de schijnwerpers 

te zetten, zowel bij de muzikanten als het publiek. 

Met goede hoop op een snelle verbetering van de coronasituatie deden we in het voorjaar van 2020 een oproep 

naar kandidaten voor de VLAMO Award 2021. De inschrijvingen liepen uitzonderlijk tot midden oktober, maar de 

moeilijke omstandigheden met weinig vooruitzichten zorgden begrijpelijk voor minder kandidaten dan andere 

jaren. Na de eerste selectie organiseerden we in december voor elke overblijvende kandidaat voor het eerst een 

online coachingsgesprek, waarbij een afvaardiging van het panel hen persoonlijke feedback en werkpunten 

meegaf in de aanloop naar de mondelinge presentatie begin 2021. Op die manier dompelen we verenigingen en 

hun initiatieven meteen op een persoonlijke en doelgerichte manier onder in de geest van de VLAMO Award. 

 

Figure 7: Afbeelding uit online uitreiking VLAMO Award 2019 op 8 mei 2020 
foto: © Geert Vanmaeckelberghe 
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ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 2.1.1: VLAMO promoot het komende jaar niet alleen de initiatieven van de VLAMO Award 2021, maar 

blijft ook de uitgestelde initiatieven van 2020 op de voet volgen en belichten via verschillende 

communicatiekanalen. De tussentijdse coachingsgesprekken, die we in het najaar van 2020 lanceerden, zetten we 

verder in 2021.  

ACTIEPUNT 2.1.2.: Het panel werkt in 2021 aan een plan om de VLAMO Award verder te verrijken, om het 

concept bekender, aantrekkelijker én toegankelijker voor verenigingen te maken, zonder hierbij in te boeten aan 

kwaliteit. Een mogelijkheid is om er coachingstraject van te maken, waarbij kandidaten met een veelbelovend 

initiatief vanaf de start persoonlijk begeleid worden richting het eindresultaat, via tussentijdse 

feedbackmomenten, eventueel in combinatie met enkele (gezamenlijke) infosessies van externe deskundigen.  

ACTIEPUNT 2.1.3: In het voorjaar van 2021 plannen we een infosessie om geïnteresseerde verenigingen een beter 

beeld te geven van de VLAMO Award. Dit kan bijvoorbeeld door enkele projecten uit de vorige edities naar voren 

te schuiven als best practices en/of een stappenplan ter voorbereiding van een deelname te creëren. Aangezien de 

VLAMO Award voor muziekverenigingen ook een aanleiding kan zijn voor de organisatie van een bovenlokaal 

cultuurproject, denken we eraan om dit te combineren met een sessie van OP/TIL over bovenlokale 

projectsubsidies. Twee vliegen in één klap! 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 2.2 

VLAMO investeert jaarlijks in tools die amateurmuzikanten bijstaan in het uitoefenen van hun hobby en het 

efficiënt besturen van hun vereniging. 

STAND VAN ZAKEN 

De missie en visie van muziekverenigingen liggen uiteraard bij het maken van muziek. Echter, het besturen van een 

vereniging gaat steeds gepaard met administratieve verantwoordelijkheden. Alle middelen die dit (last)werk 

kunnen verlichten, zijn dan ook welkom. VLAMO helpt haar verenigingen daarbij door op zoek te gaan naar de 

beste tools die de administratie zo efficiënt mogelijk tot een goed einde brengen.  

In 2020 zetten we de eerste stappen richting een heuse toolbox op onze nieuwe website: een pagina waarop we 

allerlei handige apps en andere tools bundelen. We voorzien ook een link naar deze toolbox in onze kennisbank (zie 

boven onder 1.2). 

• Assist Online mag hier natuurlijk niet ontbreken, zeker nu elke VLAMO-vereniging in 2020 de weg naar 

deze omgeving gevonden heeft. Naast allerhande opties voor (ook de eigen) ledenadministratie herbergt 

Assist START een online boekhoudprogramma, een vzw-helper en – mits een eenmalige bijdrage – een 

ingebouwde (betalende) statutenbouwer (zie boven onder 1.2). Via deze toolbox willen we onze leden 
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ook laten kennismaken met de extra mogelijkheden die Assist PLUS biedt (bv. stockbeheer, GDPR, 

activiteiten, uitgebreide boekhoudopties).  

• Trooper, een app die, zeker in tijden van (al 

dan niet noodgedwongen) online shopping, als 

alternatieve financieringsbron kan fungeren voor 

VLAMO, maar ook – en vooral – voor 

verenigingen. In afwachting van de nieuwe website 

besloten we elke nieuwsbrief met een link naar de 

TrooperBot (een internet-extensie die 

tevoorschijn “bliept” telkens wanneer er online een 

Troopershop gevonden wordt) als footer.  

Ook tools zoals Band/Orchestra Seating 

chart4(waarmee je podiumplan kan maken voor je orkest), PlayDay5 (een online communicatieplatform met 

handige features voor verenigingen) en “Artist@Work”6  (administratief hulpmiddel voor personen met een 

kunstenaarsstatuut) behoren tot de mogelijkheden.  

Daarnaast werkt VLAMO samen met Koor&Stem, imec, VI.BE, Muziekmozaïek en WISPER aan een 

hardwaretoepassing (ChoirBox/MusicBox) die muzikanten in staat moet stellen om zonder latency (vertraging) op 

afstand met elkaar te spelen. Deze technische innovatie zou wel eens wereldwijd op interesse kunnen rekenen. 

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 2.2.1: Tegen eind januari 2021 zullen voor het eerst alle aangesloten verenigingen actief aan de slag 

gegaan zijn met Assist START, het (gratis) basispakket van Assist Online, om hun VLAMO-ledenadministratie en 

verzekeringen in orde te brengen. Daarnaast blijven we ook de uitgebreide PLUS-versie aanbieden tegen een 

gereduceerd tarief van 99 euro. 

ACTIEPUNT 2.2.2: Via vormingen (cf. actiepunt 1.2.4) en de online lancering van onze nieuwe website, inclusief 

kennisbank en toolbox (cf. actiepunt 1.2.2), zullen we onze leden dit jaar ook (pro)actief informeren over de 

verdere mogelijkheden van Assist START en PLUS. Zo willen we aangesloten verenigingen wijzen op de talrijke 

voordelen van deze multidimensionale tool voor hun eigen werking. 

ACTIEPUNT 2.2.3: Aangezien de coronacrisis zware financiële gevolgen met zich meebrengt voor 

muziekverenigingen, willen we financieringstools extra onder de aandacht brengen. Dit doen we in de eerste plaats 

 
4 www.bgreco.net/band/ 
5 https://www.playday.be/ 
6 https://www.artistatwork.be/nl 

Figure 8: © trooper.be 



45 
 

door ze te bundelen in onze toolbox, maar daarnaast willen we zo ook bekend(er) maken via vormingen (cf. 

actiepunt 1.2.6.) en onze communicatiekanalen. We richten onze blik hierbij niet enkel op Trooper, maar we 

(her)verkennen ook mogelijkheden zoals Koalect en Crowdselling, beide online platformen waarop organisaties 

verkoop- of inzamelacties kunnen organiseren om geld in het laatje te brengen.  

ACTIEPUNT 2.2.4: Ook na de lancering van de nieuwe VLAMO-website blijven we op zoek gaan naar nuttige 

websites en applicaties die relevant zijn voor onze leden. Zo blijven we de toolbox verder updaten en aanvullen 

met nieuwigheden.  

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 2.3 

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

STAND VAN ZAKEN 

Nooit was een jaar digitaler dan 2020. Alsof het lot ermee gemoeid was, vinkten we pre-corona nog twee 

belangrijke digitale plannen af van onze to-dolijst. Zo kunnen alle VLAMO-medewerkers vanaf februari 2020 

gebruik maken van de business premium-versie van Office 365, met handige online features zoals OneDrive, 

Forms, ... In diezelfde maand schakelden al onze kantoren in samenwerking met telecompartner Licom over op 

VoIP (Voice over IP) in plaats van de klassieke telefoon. In enkele weken groeiden deze toepassingen uit van 

praktische nieuwe snufjes tot een godsgeschenk toen de lockdown zowel de personeelsploeg, bestuurders als 

onze leden aan hun huis kluisterde.  

De coronasituatie bracht de reeds lopende digitalisering binnen VLAMO in een stroomversnelling. Niet enkel onze 

interne werking, maar ook onze activiteiten en diensten moesten van de ene dag op de andere volledig online 

verlopen:  

• VoIP/SoftPhone: Dankzij de verse overschakeling naar VoIP bellen onze medewerkers via een virtuele 

telefooncentrale, die ze niet alleen via hun telefoontoestel op kantoor, maar ook via hun eigen laptop 

kunnen bedienen. Deze software – of beter gezegd: soft phone – zorgt ervoor dat onze medewerkers 

zowel thuis als op kantoor bereikbaar zijn via de vertrouwde vaste VLAMO-telefoonnummers. In het 

najaar lieten we Licom aan het algemeen nummer van het centraal secretariaat nog een keuzemenu 

koppelen, waarmee bellers met een druk op het toetsenbord automatisch de juiste collega aan de lijn 

krijgen. Dat klinkt zo:  

o “Welkom bij VLAMO, de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie. Heb je een vraag over… corona – 

druk dan 1, ledenbeheer – druk 2, verzekeringen – druk 3, boekhouding – druk 4, voor alle 

andere vragen, druk 5.”  
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• Survey Monkey: In mei 2020 namen we ook een betalend Advantage-teamabonnement op 

SurveyMonkey om een uitgebreide online bevraging over de impact van de coronacrisis onder onze 

verenigingen te kunnen organiseren. Maar liefst 1431 personen vulden de enquête volledig in. 

• Canva Pro: De coronasituatie vroeg meer dan ooit om een duidelijke, herkenbare communicatie. Na een 

proefperiode op de gratis versie van Canva, schakelden we over naar het betalende Canva Pro (voor 

kleine teams) om zonder restricties gebruik te kunnen maken van de talrijke grafische mogelijkheden die 

dit grafisch ontwerpplatform te bieden heeft. (Zie verder onder 5.1)  

• Zoom en Teams: Online 

vergaderingen werden bij onze 

personeelsploeg een wekelijkse 

gewoonte, maar ook de meetings 

van onze stuurgroepen en 

besturen gingen de digitale toer 

op. VLAMO investeerde daarom in 

een Zoom Pro-account (voor 

kleine teams) en via ons Office 

365-pakket verkenden we ook de 

mogelijkheden van Teams. Niet 

enkel online vergaderingen deden 

hun ingang, we organiseerden met deze tools ook online vormingsmomenten, zoals de webinars in het 

kader van de nieuwe database. Let’s get digital was eveneens de slogan van onze stuurgroep MajoTwirl, 

want ook zij schakelden in 2020 gezwind over op virtuele activiteiten, met verschillende online 

judgesmeetings, coachesmeetings en workshops, zoals de webinar 3 baton.  

• VIRTUOSO: In het najaar werkten we ook digitale plannen uit voor VIRTUOSO, onze eerste virtuele 

solistenwedstrijd en tegelijkertijd de eerste volledig online VLAMO-wedstrijd tout court.  

 

Assist Online 

Hierboven onder Operationele Doelstelling 1.2 haalden we al heel wat functies aan van onze nieuwe database, 

waarvan al onze leden sinds 2020 gebruik kunnen maken (bv. vzw-helper, boekhoudprogramma). Maar er is nog 

meer! Afgelopen jaar ging VLAMO immers ook een bijkomende samenwerkingsovereenkomst aan met Assist om 

extra modules te ontwikkelen, helemaal op maat van onze organisatie. VLAMO trekt hiermee volop de kaart van 

de digitalisering en investeert zo in het gebruiksgemak en de toegankelijkheid van haar diensten en activiteiten.  

Enkele zaken konden we reeds in 2020 realiseren: 

Figure 9: CoachWorkshop MajoTwirl met Patrick Noortheim  
op 16 december 2020 © VLAMO Antwerpen 
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1. Import-tool optimaliseren voor VLAMO-leden, zodat verenigingen alle ledengegevens – ook 

verzekeringen en Klankbord-abonnementen – ‘in bulk’ kunnen exporteren en updaten in Excel, om ze 

daarna eenvoudig weer op te laden in Assist.  

2. Digitale aansluitingsmodule voor nieuwe verenigingen of individuele leden: in deze eerste fase kunnen 

enkel VLAMO-medewerkers zelf lidmaatschappen aanmaken (of stopzetten) 

3. Inschrijvingsmodule voor wedstrijden: opmaak inschrijvingsformulieren waarmee verenigingen en 

individuen zich via Assist kunnen inschrijven voor een wedstrijd, alsook het extern beschikbaar maken van 

deze inschrijvingsformulieren, zodat iedereen kan inschrijven (zonder in te loggen in Assist). In november 

namen we meteen de proef op de som door de inschrijvingen voor VIRTUOSO, onze virtuele 

solistenwedstrijd 2021, via Assist te laten verlopen.  

 

programmAPP 
De programmAPP fungeert als een digitaal 

programmaboek waarbij je naast de klassieke info van 

een “papieren” programmaboek eveneens extra 

informatie en toepassingen kan vinden. Je kan er o.a. 

live punten geven net als het officiële juryteam maar 

ook bestaand audio- en beeldmateriaal van de 

verschillende orkesten opzoeken en beluisteren. De 

progammAPP die klaarstond voor het VLOF van 14 

maart 2020 moest in allerijl ‘in zijn kot blijven’ wegens 

de covidpandemie. De andere geplande wedstrijden waar de app gebruikt zou worden waren:  

ο de Finalewedstrijd voor orkesten (15 november 2020) 

ο het 42ste Brassbandkampioenschap (28 en 29 november 2020) 

 

Livestream 
Geen grote wedstrijden in 2020 betekent ook geen livestreams van deze wedstrijden. De voorziene uitreiking van 

de VLAMO Award op het VLOF werd uiteindelijk via een livestream op Facebook bekendgemaakt. 

De reeds gemaakte opnames van onze grote wedstrijden zijn wel nog steeds gratis beschikbaar via VLAMO’s 

YouTube-kanaal. Door het gebrek aan livewedstrijden en livemuziek riepen we in april 2020 VLAMO Rewind in het 

leven, waarbij we via onze sociale media elke donderdag - #throwbackthursday - een opname in de kijker plaatsen 

Figure 10: Mockup van hoe de ProgramAPP voor het 
VLOF 2020 er ging uitzien 
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uit ons rijke wedstrijdenarchief. Hiermee blijven we onze 

verenigingen, onze wedstrijden en blaasmuziek in het 

algemeen in de kijker zetten met professionele opnames, 

en spreken we een potentieel nieuw en breder publiek aan. 

Enkele cijfers van het VLAMO YouTube-kanaal ter 

illustratie: 

ο kijkers uit 41 verschillende landen  

(België tot Zuid-Afrika) 

ο 286.832 views in 2020 

ο kijktijd in 2020: 26.221 uren 

ο huidig aantal abonnees: 2.709  

(= stijging van 355 abonnees in 2020) 

 

 

 

Website7 
Dé digitale toegangspoort naar onze organisatie blijft natuurlijk de VLAMO-website. Om deze digitale 

informatiebron bij uitstek te doen aansluiten bij de noden van vandaag timmeren we sinds 2019 aan een nieuwe 

webstek. Hoewel de geplande lancering noodgedwongen vertraging opliep (zoals gemeld onder 1.2), stonden de 

werkzaamheden niet stil in 2020. In samenspraak met onze digitale partner eps&kaas werden de mogelijkheden 

van het vernieuwde systeem verder geoptimaliseerd volgens de noden van het VLAMO-team. Zo konden we 

onder meer de data-import van ons repertorium afvinken, nieuwe paginaopties werden ontwikkeld en/of 

gefinetuned, de integratie vanuit de UiT-databank werd uitgebreid zodat bezoekers op verschillende pagina’s de 

eerstvolgende relevante VLAMO-activiteiten te zien krijgen (bv. vormingen, wedstrijden, evaluatieconcerten …), 

zonder hiervoor naar de kalenderpagina te moeten gaan.

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 2.3.1: Aangezien de formule van online vormingen een succes bleek, is dit iets wat ook na corona kan 

blijven bestaan naast de traditionele offline vormingen. Het niet-plaatsgebonden aspect blijkt hierbij een groot 

voordeel te zijn. Het is toegankelijk voor alle provincies waardoor een groter bereik mogelijk is. Daarnaast heeft dit 

ook een positieve invloed op het milieu, want verplaatsingen zijn niet nodig. Een bijkomend pluspunt is dat online 

opnames ook later nog ter beschikking gesteld kunnen worden, bijvoorbeeld via onze kennisbank.  

 
7 http://vlamo.epsenkaas.be 

Figure 11: VLAMO Rewind, sinds 9 april 2020 een vaste 
waarde op donderdag #tbt 

http://vlamo.epsenkaas.be/
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ACTIEPUNT 2.3.2: In 2021 zullen we de programAPP opnieuw gebruiken bij onze grote VLAMO-wedstrijden zoals 

de finale van de Orkestwedstrijd (14 november 2021) en het Brassbandkampioenschap (27 en 28 november 

2021). Het VLAMO Open Harmoniekampioenschap dat normaal in maart zou plaatsvinden, zal nog niet 

georganiseerd kunnen worden wegens de aanhoudende pandemie. 

ACTIEPUNT 2.3.3: In 2021 pikken we de draad weer op en zullen grotere evenementen zoals het 

Brassbandkampioenschap van 27 en 28 november 2021 opnieuw via livestream te volgen zijn. Daarnaast bekijken 

we of we livestreams ook kunnen (blijven) inzetten bij andere initiatieven, zoals de uitreiking van de VLAMO 

Award.  

ACTIEPUNT 2.3.3: (cf. actiepunt 1.2.2) In het voorjaar van 2021 legt het VLAMO-team, bijgestaan door digitaal 

bureau eps & kaas de laatste hand aan de nieuwe website 

ACTIEPUNT 2.3.4: In 2021 onderzoeken we samen met Assist en eps&kaas de mogelijkheid om binnen de nieuwe 

website bepaalde gegevens te koppelen aan de nieuwe database in Assist Online. Naar efficiëntie toe zou het 

bijvoorbeeld zinvol zijn om bepaalde data rechtstreeks vanuit Assist Online op de website te kunnen aanbieden 

(bv. deskundigenlijst). Zo vermijden we dat dezelfde gegevens via twee parallelle systemen up-to-date en 

bijgehouden moeten worden. Hierbij is het wel de bedoeling dat beide systemen nog steeds probleemloos naast 

elkaar kunnen functioneren.  

ACTIEPUNT 2.3.5: Samen met Assist sleutelen we verder aan een top notch multifunctionele VLAMO-omgeving. 

Volgende modules staan onder meer op de planning:  

1. Inschrijvingsmodule voor wedstrijden: wordt begin 2021 verder geoptimaliseerd met een 

bevestigingsmail waarin de deelnemers alle ingegeven inschrijvingsgegevens kan terugvinden, zonder 

hiervoor te moeten inloggen in Assist. 

2. Exporttool e-mailadressen contactpersonen: hiermee zullen onze medewerkers op een 

gebruiksvriendelijke manier doelgerichte informatie en selecties vanuit de database naar Excel kunnen 

exporteren, en zelfs gerichte mailings vanuit Assist kunnen versturen, waardoor bijkomende handelingen 

zoals het exporteren en copy-pasten van data overbodig worden. 

3. Digitale aansluitingsmodule voor nieuwe verenigingen of individuele leden: in een tweede fase werkt 

Assist aan een manier om persoonsgegevens van ex-leden bij schrapping GDPR-gewijs te anonimiseren. 

Tot slot worden de aansluitingsformulieren volledig gedigitaliseerd, waardoor nieuwe leden zich volledig 

online zullen kunnen aansluiten.  

4. Contactpersonen, deskundigen, juryleden: na de ledengegevens zullen ook de gegevens van deze 

contacten uit de vorige database overgeheveld worden naar de nieuwe VLAMO-omgeving. 

5. Bestellen van eretekens: eretekens zouden gekoppeld worden aan de leden op basis van hun 

aansluitingsjaar, zodat verenigingen via Assist een overzicht van de eretekens kunnen opvragen (en 

bewerken). Vervolgens kunnen zij de gewenste eretekens online bestellen en betalen via Mollie, waarna 
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elk provinciaal trefpunt zijn bestellingen verder via Assist kan opvolgen. In een tweede fase bekijken we of 

we via Assist de administratie nog verder kunnen verkleinen via het automatisch genereren van brieven, 

mails, diploma’s per bestelling. 

6. Bestellen en opvolgen van coachingsuren (externe deskundigen) 

7. Nieuwsbriefmodule, waarmee leden zich via de database kunnen in- of uitschrijven voor onze centrale en 

provinciale nieuwsbrieven. De koppeling met onze mailing list in Mailchimp maakt eveneens komaf met 

het bijhouden van data via twee parallelle systemen. 

 

ACTIEPUNT 2.3.6: De verdere organisatie van 

VIRTUOSO, VLAMO’s virtuele 

solistenwedstrijd, zal volledig digitaal verlopen. 

Hierbij zullen we onder meer gebruik maken 

van OneDrive om filmpjes te uploaden, maar 

ook om de nodige mappen en documenten 

(filmpjes, partituren, beoordelingsverslagen, 

puntenlijsten) voor alle belanghebbenden 

toegankelijk te maken in de VLAMO-cloud. De 

resultaten maken we eveneens digitaal bekend 

en voor de finale willen we nog een stap 

verdergaan met een compilatie van de meest 

virtuoze virtuele optredens. 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 2.4 

VLAMO heeft een up-to-date dienstverlening met een gedigitaliseerd documentatiecentrum en een 

geautomatiseerde ledenadministratie. 

 

STAND VAN ZAKEN 

VLAMO gaat volledig voor een eigentijdse dienstverlening. Naast de digitalisatie van het documentatiecentrum, 

bouwen we aan de automatisatie van de ledenadministratie voor een vlotter en efficiënter verloop voor beide 

gebruikerszones – zowel voor de verwerking bij VLAMO als voor de leden.  

Met de lancering van de nieuwe database in Assist Online zette VLAMO in 2020 een gigantische stap voorwaarts 

richting een volledig geautomatiseerd ledenbeheer. Aangezien VLAMO en haar leden vanaf heden in hetzelfde 
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besturingssysteem werken, kunnen ook onze aangesloten verenigingen genieten van de grotere efficiëntie, het 

gebruiksgemak en de talrijke mogelijkheden.  

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 2.4.1: Cf. Actiepunt 1.2.4 (mogelijkheden Assist START en PLUS, o.a. via webinars) 

ACTIEPUNT 2.4.2: Cf. Actiepunt 1.3.1 (inscannen partituren documentatiecentrum) 

ACTIEPUNT 2.4.3: Cf. Actiepunt 1.3.2 (rol documentatiecentrum in borgingsacties) 

ACTIEPUNT 2.4.4: Cf. Actiepunt 1.3.3 (zoeken naar samenwerkingsverbanden voor bibliotheeksysteem) 

ACTIEPUNT 2.4.5: Cf. Actiepunt 1.3.4 (leenrechtenproblematiek, Digify) 

ACTIEPUNT 2.4.6: Cf. Actiepunt 2.2.1. (Assist-aanbod bij VLAMO) 

ACTIEPUNT 2.4.7: Cf. Actiepunt 2.3.4. (koppeling nieuwe website met nieuwe databank)  

ACTIEPUNT 2.4.8: Cf. Actiepunt 2.3.5. (extra modules in Assist)  

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 2.5 

VLAMO erkent het belang van duurzaamheid en zet hierop in. 

 

STAND VAN ZAKEN 

Innoveren en duurzaamheid gaan hand in hand. Als koepelorganisatie moet VLAMO immers het 

goede voorbeeld geven: niet enkel door te sensibiliseren, maar ook door zelf inspanningen te 

leveren op de werkvloer en daarbuiten. Om ons te blijven informeren, laten inspireren en 

stimuleren zijn wij reeds jaren lid van Greentrack. 
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In normale tijden strekt de werking van VLAMO zich uit over heel Vlaanderen, 

waardoor (grote) verplaatsingen naar vergaderingen, vormingen en andere 

evenementen onvermijdelijk zijn. Op verschillende manieren stimuleert VLAMO 

haar medewerkers om zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame 

vervoersmiddelen, zoals de fiets of het openbaar vervoer. Zo is er steeds een 

Railpass in omloop op kantoor, alsook twee Blue Bike-kaarten, waarmee tot vier 

personeelsleden gebruik kunnen maken van de Blue Bikes in de Belgische 

stations. Wanneer een autorit toch nodig blijkt, wordt er zo efficiënt mogelijk 

gecarpoold. Sinds 2019 bevindt er zich op vraag van VLAMO een fietsenrek van 

Stad Gent voor het VLAMO-gebouw. Hier kunnen alle werknemers die met de 

fiets naar het werk komen, zowel bij VLAMO als bij de andere aanwezige 

organisaties, veilig hun stalen ros kwijt.   

In 2020 gingen we noodgedwongen maanden aan het telewerken en online vergaderen, waardoor de 

verplaatsingen van onze werknemers, bestuurders en andere vrijwilligers tot een minimum herleid werden. Hoewel 

dit toen eerder een noodzaak was dan een bewuste keuze, is het zeker de bedoeling om in de toekomst deze 

online opties waar mogelijk bewust in te zetten als een duurzaam alternatief.  

Verder blijft VLAMO ook in en rond het gebouw inzetten op duurzaamheid.  

• Via een groepsaankoop van Greentrack schakelden we over naar elektriciteitsleverancier Trevion, die 

100% groene en lokaal opgewekte stroom aanlevert. Daarnaast zorgde het werken vanop afstand ook 

voor een lager energieverbruik en dito –factuur in 2020. Om ons verbruik te monitoren via EnergieID, 

vraagt Greentrack regelmatig de meterstanden op.  

• Een ander positief gevolg van het telewerken is het historisch lage aantal prints die er in 2020 gemaakt 

werden dankzij het ontbreken van thuisprinters. Via een opmerking in onze e-mailhandtekening blijven we 

onze contacten ook afraden om e-mails onnodig te printen.  

• Daarnaast ging ons magazine Klankbord in mei plasticvrij. VLAMO investeerde in een handling onder 

100% biologisch afbreekbare biofolie, waardoor abonnees hun exemplaar sindsdien toegestuurd krijgen in 

een ecologisch jasje in plaats van de traditionele plastic verpakking.   

• Verder worden waar mogelijk ook enkel biologisch afbreekbare poetsproducten aangekocht. We blijven 

personeelsleden daarnaast motiveren om hun restafval, PMD, papier en karton, alsook GFT correct te 

sorteren in de daarvoor voorziene bakken. 

 

Figure 12: Het VLAMO-gebouw 
met rechts de fietsenstallingen  

© Shirley Deceuninck 
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ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 2.5.1: Wanneer niet-essentiële verplaatsingen met of zonder knuffelcontacten naar publieksgerichte 

activiteiten opnieuw mogelijk – en zelfs aangemoedigd – worden, gaat VLAMO voor haar activiteiten opnieuw op 

zoek naar locaties die vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer of via autodelen/carpooling. Daarnaast zullen 

we, geïnspireerd door de digitale revolutie van 2020, ook post-corona meer inzetten op online activiteiten, 

waaronder vormingen en vergaderingen, als duurzaam alternatief. Op die manier kunnen we immers deelnemers 

uit heel Vlaanderen samenbrengen zonder dat er verre verplaatsingen nodig zijn. Daarnaast zullen alle werknemers 

meerdere dagen per week kunnen telewerken, wat eveneens zal zorgen voor minder woon-werkverkeer.  

ACTIEPUNT 2.5.3: In 2020 werd het printen tot een historisch laagtepunt gebracht omdat het personeel massaal 

aan het telewerken ging en thuis geen printer ter beschikking heeft. In 2021 willen we op dit elan verder gaan en 

iedereen motiveren om het printen tot het absolute minimum te blijven beperken. Wanneer er wél geprint wordt 

willen we er dan wel voor zorgen dat dit zo ecologisch mogelijk gebeurt, met het best mogelijke ecologische 

alternatief. 

ACTIEPUNT 2.5.4: Na de terugkeer naar kantoor onderzoeken we de mogelijkheid om een bloemenweide aan te 

leggen in het grasveld achter het VLAMO-gebouw, gaan we verder aan de slag met de aanbevelingen van de 

Energiecoaching (Stad Gent) en Inter en spelen we met het idee om onder het personeel een ecoteam op te 

richten. Via Greentrack volgen we de evoluties op de voet en blijven we in contact met andere Gentse 

cultuurorganisaties rond duurzaamheid.   
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 3 

DIVERSITEIT 
VLAMO WIL CULTURELE, ARTISTIEKE EN SOCIALE DREMPELS TOT HET BEOEFENEN VAN 
INSTRUMENTALE MUZIEK WEGWERKEN. 

VLAMO wil net als muziek verbinden en omarmt de diversiteit die de amateurmuziekwereld rijk 

is. We proberen daarom ook extra in te zetten op leeftijdsgroepen, artistieke disciplines en 

muziekgroepen die minder vaak onder de aandacht komen. Daarnaast beseft VLAMO dat de 

muziekwereld, ondanks haar universele karakter, niet voor iedereen even toegankelijk is, denk 

maar aan mensen met een beperking, mensen in armoede en mensen met een 

migratieachtergrond. Dit is echter een complex probleem, dat we niet in ons eentje kunnen 

aanpakken. Daarom gaan we op zoek naar externe partners, organisaties die reeds de nodige 

expertise in huis hebben. Geïnspireerd en gesteund door hun kennis en ervaring blijven we 

werken aan een onderbouwd diversiteitsbeleid. 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.1 

VLAMO houdt de balans tussen de leeftijdsgroepen in evenwicht en bestendigt de intergenerationaliteit die 

inherent is aan onze sector. 

 

STAND VAN ZAKEN 

Muziek verbindt alle leeftijden. Binnen eenzelfde muziekvereniging vinden we dan ook een unieke mix van 

leeftijden terug. Deze inclusieve aanpak behoort tot de visie van VLAMO. Toch vinden we het daarnaast ook 

belangrijk om geregeld muzikale ontmoetingen te organiseren tussen leeftijdsgenoten, denk maar aan de play-ins 

voor senioren en voor jongeren.  

In 2020 zouden we nog een versnelling hoger schakelen met onze jeugd- en seniorenwerking. Het verhoogde 

budget zou de provinciale seniorenwerking een extra boost geven en daarnaast moesten de geplande provinciale 

jeugdorkestenfestivals jeugdverenigingen extra in de kijker plaatsen én hen een financieel en artistiek duwtje in de 

rug geven. Helaas dwarsboomde corona onze plannen drastisch. Op 19 januari organiseerde VLAMO Limburg het 
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eerste en tevens enige (!) jeugdorkestenfestival van het jaar. De maandelijkse samenkomsten van het Antwerpse 

VLAMO-seniorenorkest bleven beperkt tot januari en februari. Van de 12 play-ins die op de kalender stonden, 

konden er uiteindelijk slechts 2 plaatsvinden zoals gepland: 

• een accordeonplay-in op 15 februari in Mol  

• een harmonieplay-in op 29 februari in Limburg  

Andere play-ins werden afgelast of uitgesteld: 

• een seniorenplay-in op 6 april in Vlaams-Brabant 

• een miniemenplay-in op 7 april in Oost-Vlaanderen 

• een kinderplay-in op 10 april in West-Vlaanderen 

• een seniorendag op 7 mei in West-Vlaanderen 

• een seniorenplay-in op 7 mei in Oost-Vlaanderen 

• een accordeonplay-in op 11 oktober in Limburg  

• een seniorenplay-in op 17 oktober in Vlaams-Brabant  

• een seniorenplay-in op 29 oktober in Oost-Vlaanderen 

• een play-in voor de jeugdmuzikant in Vlaams-Brabant op 3 november 

De Strijkersdagen Aan Zee, een samenwerking van VLAMO, Jeugd en Muziek, ESTA, de provincie West-

Vlaanderen en Internaat aan Zee, zou afgelopen jaar plaatsvinden van 1 tot en met 5 juli 2020, maar werd door de 

coronamaatregelen geannuleerd. Deze jaarlijkse muzikale week richt zich op jonge strijkers van 10 tot 20 jaar.  

Hoewel de traditionele Gentse zomerplay-in van 3 tot en met 5 juli eveneens niet kon doorgaan, organiseerde 

VLAMO Oost-Vlaanderen een gratis online alternatief. Alle deelnemers ontvingen een partituur om onder leiding 

van dirigent Tom Raes vanuit hun kot een opname in te sturen voor een samen-solo-filmpje. Het resultaat werd 

online gedeeld op onder meer de provinciale Facebookpagina van VLAMO Oost-Vlaanderen. 

 

 
Figure 13: © VLAMO Oost-Vlaanderen (vlamo-ovl.be) 
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ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 3.1.1: Met goede moed plannen we in 2021 opnieuw een heleboel play-ins. Ze zijn terug te vinden op 

de VLAMO-activiteitenlijst voor 2021, die achteraan in de bijlages is toegevoegd. 

ACTIEPUNT 3.1.2: Van zodra de situatie en de maatregelen het toelaten brengen we onze provinciale 

seniorenwerking weer op gang na een jaar van verplichte stilstand. 

ACTIEPUNT 3.1.3: Na een valse start in 2020 plannen onze provinciale geledingen opnieuw de nodige 

jeugdorkestenfestivals. In Vlaams-Brabant wordt er nagedacht over een alternatief jeugdorkestenfestival, waarbij 

de evaluatie plaatsvindt tijdens een uitvoering op het concert van de vereniging zelf.  

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.2 

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. 

 

STAND VAN ZAKEN  

VLAMO wil op de hoogte blijven van wat er leeft binnen haar verschillende muzikale takken. Hiervoor organiseren 

we geregeld overlegmomenten voor specifieke disciplines. Door rechtstreeks in gesprek te gaan met deze 

groepen houden we de vinger aan de pols, vragen we naar hun noden en gaan we na met welke projecten en 

ondersteuning VLAMO eventuele leemtes kan opvullen.  

• Op zondag 19 januari vatte de centrale stuurgroep DruPerShoPi (drumbands, percussie-ensembles, 

showkorpsen en pipe bands) de koe meteen bij de horens met Ronde 20, een overlegmoment over de 

huidige wedstrijdreglementen van de VLAMO Showwedstrijden. Onder leiding van moderator Paul Doop 

(KNMO) formuleerden de aanwezige instructeurs en bestuursleden van showkorpsen samen met de 

stuurgroep een paar conclusies en aanbevelingen. Zo adviseerden ze om enkele aanpassingen door te 

voeren aan het huidige showreglement, rekening houdend met de internationale ontwikkelingen. Het 

bestuur van VLAMO keurde dit nieuwe reglement vervolgens goed op 24 februari. 

• Ook VLAMO Limburg bracht haar slagwerkers samen via een Infovergadering Slagwerk op 22 februari in 

Houthalen. 

• De stuurgroep Blaaskapellen hield in januari en februari haar jaarlijkse regiomeetings, waaruit weer 

diverse initiatieven voor en door blaaskapellen naar voren kwamen. Helaas moest elke geplande activiteit, 

waaronder enkele Blaasorkestenfestivals, een voor een geannuleerd worden omwille van de coronacrisis.  

• Op 27 januari en 8 maart kwam de werkgroep Fanfarecultuur, met vertegenwoordigers uit de Vlaamse 

fanfaregemeenschap, nog tweemaal fysiek samen om input te geven in de context van het 
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erfgoeddossier. (Zie ook onder 1.1 en 7.1) Verdere info en feedback moesten we in de weken daarna 

lockdowngewijs via e-mail sprokkelen.  

• Dat er heel succesvolle activiteiten 

ontspruiten uit rondetafelgesprekken 

bewijst ook Con Trastes. Deze gitaardag 

combineert workshops en masterclasses 

met een prachtig slotconcert, en groeide 

ondertussen uit tot een jaarlijks 

terugkerend gebeuren. Voor verschillende 

gitaristen is deze dag een jaarlijks treffen 

ongeacht de provincie waarin de gitaardag 

plaatsvindt. Dit evenement vond plaats op 

16 februari in CC Het Perron in Ieper. 

 

Daarnaast plande VLAMO ook een divers aanbod aan vormingen en evenementen voor tal van instrumenten en 

disciplines, maar helaas kon slechts een fractie van deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden:  

• diverse vormingsdagen MajoTwirl: op 26 januari in Aarschot, op 8 en 9 februari in Genk en op 16 februari 

in Kalmthout 

• een accordeonplay-in op 15 februari in Mol:  

De Stuurgroep Accordeons organiseerde op 15 februari een accordeonplay-in in Mol. Maar liefst 50 

accordeonisten van jong tot iets ouder musiceerden die dag onder leiding van twee topdirigenten. De dag werd 

afgesloten met een slotconcert. De laureaten van de solistenwedstrijd voor accordeon uit 2019 kregen een 

podiumkans en traden op als solist. Het Mols Accordeonensemble onder leiding van Ludo Mariën gaf een concert 

in het donker waarbij enkel de pupiterlichtjes voor wat licht zorgden. Een unieke ervaring! Tot slot gaf het 

eendagsorkest een galaconcert.  

• de Fagottendag op 16 februari in Tielt 

• een inleidende cursus Eerste Hulp bij drumband- en percussie-instructeurs op 10 en 24 september in 

Bavikhove 

• de Drummerdag op 11 oktober in Buggenhout 

• een clinic baritonsax op 18 oktober in Opdorp 

 

Figure 14: Sfeerbeeld Con Trastes op 16 februari 2020 in Ieper  
© Elke Vermeire 
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Andere disciplinespecifieke activiteiten, waaronder het Brugse Airbag-festival (16 mei), de Dag van de 

Blaaskapellen (17 mei), de Strijkersdagen aan Zee (1 tot en met 5 juli), de jeugdprojecten Let’s Brass en Next 

Generation voor brassbands (20 tot en met 24 juli), de Mars- en Showwedstrijden (18 oktober), de Viool- en 

contrabasdag (14 november) en het Bigbandfestival (6 december), konden niet plaatsvinden. 

In 2020 startte de Stuurgroep STT van VLAMO met de voorbereiding van een nieuw project, namelijk de 

Kamermuziekdating. Het aanbieden van kamermuziek en zeker de combinatie van strijkers, blazers, al dan niet 

gecombineerd met piano komt in academies weinig voor. VLAMO kan hierdoor een leemte opvullen. We bieden 

een cursus aan van 5 coachings kamermuziek voor amateurmuzikanten en gericht op alle instrumenten. Er kon 

zowel met een reeds bestaande groep van maximum 8 muzikanten ingeschreven worden als individueel. De 

inschrijvingen liepen tot 31 oktober 2020, maar zullen hervat worden in 2021, aangezien deze activiteit van het 

voorjaar naar het najaar van 2021 zal verhuizen. 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 3.2.1: We hopen in 2021 opnieuw een breed scala aan disciplines in de kijker te kunnen zetten met 

boeiende vormingen en evenementen. Op de (voorlopige) planning staat onder meer:  

• een coronaproof ‘lighteditie’ van onze Con Trastes gitaardag op 7 februari in de Kunstacademie Lede, met 

masterclasses en een slotconcert die (ook) via livestream te volgen zullen zijn 

• een workshop en/of masterclass accordeon op 21 april in Balen 

• een viool- en contrabasdag op 14 november in Zaventem 

Figure 15: VLAMO Drummerdag met Michael Schack op 11 oktober 2020 in GC De Pit 
Buggenhout © Willem Ossieur 
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• een clinic voor melodisch slagwerk, hobo-althobo, hoorn en trombone in Oost-Vlaanderen (najaar) 

• een twirl-in op 18 en 19 december in West-Vlaanderen, alsook diverse online en offline vormingen voor 

MajoTwirl 

• de Kamermuziekdating in de periode september-december in Mechelen 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.3 

VLAMO zet zich in voor muziekverenigingen en muzikanten van elk niveau: van derde afdeling tot superieure 

afdeling, van starter tot pre-prof.  

STAND VAN ZAKEN 

Tussen de leerling die zijn eerste noten blaast op de muziekschool en de conservatoriumstudent die de pannen van 

het dak speelt in een uitverkochte concertzaal zit een groot spectrum van muzikale niveaus. VLAMO wil er dan 

ook zijn voor élke muzikant en muziekvereniging: zowel de prille trommelaar als de doorgewinterde altviolist, 

zowel de beginnende accordeongroep als het superieure fanfareorkest. Iedereen hoort erbij en kan een plaatsje 

vinden binnen het aanbod van VLAMO. 

Begin 2020 stond VLAMO met haar Plan Talentontwikkeling in aanslag om orkesten van alle disciplines, leeftijden 

en niveaus te ontvangen op haar evaluatieconcerten en jeugdorkestenfestivals. Daarnaast waren er ook opnieuw 

tal van VLAMO-wedstrijden gepland voor allerhande afdelingen, zoals het tweejaarlijkse VLAMO Open 

Fanfarekampioenschap (dat zich richt op fanfareorkesten in de hoogste afdelingen), de Orkestwedstrijd (waar 

afwisselend orkesten uit de lagere en hogere afdelingen aan kunnen deelnemen) en het Brassbandkampioenschap 

(waar jaarlijks alle afdelingen op het podium verschijnen).  

Jammer genoeg kon er in 2020 geen enkele grote wedstrijd 

plaatsvinden en ook veel andere activiteiten moesten uitgesteld of 

geannuleerd worden. In de aanloop naar het VLAMO Open 

Harmoniekampioenschap 2021 gaf VLAMO voor het verplicht werk een 

opdracht aan de jonge Belgische componist Pimpanit Karoonyavanich 

voor een nieuw harmoniewerk in superieure afdeling. Ze componeerde 

het werk met als titel The Eruption grotendeels tijdens de lockdown. De 

titel (De uitbarsting) moet dan ook verstaan worden als de invasie van 

dit nieuwe virus en niet als een vulkaanuitbarsting. De eerste 

aankondiging van het werk kwam er in het najaar van 2020, maar de 

wereldpremière volgt pas in de uitgestelde editie van het VLOH in 2023.  

 

 

Figure 16: © Pimpanit Karoonyavanich 



60 
 

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.4 

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. 

 

STAND VAN ZAKEN 

Fanfares en harmonies vormen nog steeds het grootste deel van de bijna 1200 muziekverenigingen die bij VLAMO 

aangesloten zijn. Natuurlijk bestaan er nog tal van andere manieren om muziek te beoefenen. Daarom verliezen we 

bij VLAMO ook de individuele muzikant en de kleinere (losse) muziekgroepen niet uit het oog. 

In een jaar waarin ook ensembles de grootste tijd van het jaar samenscholingen waren, vielen muzikale 

evenementen voor kleine groepen (grotendeels) in het water. Ook activiteiten voor individuele muzikanten 

werden niet gespaard. Denk maar aan onze wedstrijd voor solisten en ensembles, normaliter hét VLAMO-

hoogtepunt van het jaar voor deze doelgroepen met elk jaar zo’n 1000 inschrijvingen. Hoewel de provinciale 

voorrondes goed uit de startblokken geschoten waren, zorgde de lockdown voor een abrupt en vroegtijdig einde 

van het vooropgestelde programma. Aangezien niet alle disciplines en provincies afgewerkt konden worden, 

betekende dit geen finalewedstrijd en dus ook geen laureaten in 2020.    

Reveil werd na de recordedities van 2018 en 2019 op 1 november het slachtoffer van de tweede lockdown. Hier 

en daar brachten solisten of kleine groepjes wel een ingetogen muzikale hulde op de gemeentelijke begraafplaats, 

weliswaar zonder publiek.  

Anderzijds zorgden social distancing en thuisblijven wel voor een boost in de individuele muziekbeoefening. 

Waarom om 20 uur applaudisseren, als je ook kan muziek spelen? Om de muzikale verbondenheid in tijden van 

corona te stimuleren, stelde VLAMO gratis de solopartijen van We zullen doorgaan (Ramses Shaffy) ter 

beschikking op haar website, met dank aan componist Hannes Vanlancker. Hiermee kon elke individuele muzikant 

met eender welk instrument thuis aan de slag in de juiste toonaard. Even later zorgde componist Tom Hondeghem 

ook nog voor een arrangement voor flexibele bezetting, waarvan muzikale gezinnen of buren gretig gebruik 

maakten. Op de VLAMO-Soundcloud stond er bovendien een audio sample met de vierde stem (bas), drumset, 

percussie en piano voor wanneer er stemmen te weinig waren. Ontelbare muzikanten maakten van de nood een 

deugd, en bezorgden hun buren - sommigen zelfs dagelijks! - een muzikaal lichtpunt vanuit hun voordeur of raam 

tijdens de lange, onzekere weken van de eerste lockdown. 

Tot slot werkte onze stuurgroep STT in 2020 aan de concrete uitwerking van het nieuw project 

‘Kamermuziekdating’, gericht op (losse) ensembles en individuele muzikanten. In het najaar volgde de eerste 

communicatie naar onze achterban. 
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ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 3.4.1: We moedigen onze individuele muzikanten en kleinere ensembles aan om na het afgelopen 

rampjaar opnieuw records te breken op activiteiten zoals Reveil 2021, ditmaal in positieve zin!  

ACTIEPUNT 3.4.2: (Zie ook onder actiepunt 1.5.2) De VLAMO 

Kamermuziekdating past binnen ons streven naar nieuwe 

initiatieven voor individuele muzikanten en kleine ensembles, die 

moeilijker te bereiken zijn. Deze Kamermuziekdating zou normaal 

gezien tussen januari en eind maart 2021 plaatsvinden, maar 

werd ondertussen uitgesteld naar de periode september tot 

begin december 2021. Bestaande ensembles met maximaal acht 

muzikanten en zelfs individuele muzikanten die graag 

kamermuziek zouden spelen maar nog geen medespelers hebben, 

kunnen zich hiervoor inschrijven. De cursus zal bestaan uit vijf 

coachingsessies van een uur, gegeven door een professionele 

muzikant met pedagogische ervaring, gevolgd door een 

slotconcert. De eerste inschrijvingen werden afgesloten op 31 

oktober 2020 en overtroffen onze verwachtingen. Wegens het 

uitstel naar het najaar van 2021 zullen we de inschrijvingen 

opnieuw openstellen om nog extra muzikanten de kans te 

geven om in te schrijven. We zullen hiervoor dan ook opnieuw 

promotie voeren in 2021. 

ACTIEPUNT 3.4.3.: (Zie ook onder actiepunt 1.5.2) In dit kader past ook het laureatenconcert STT (waarbij strijk-, 

toets- en tokkelsolisten de kans krijgen om te concerteren met een strijk- of symfonische orkest), aangezien we 

de STT-instrumentengroepen en -orkestvormen momenteel nét dat beetje moeilijker bereiken dan blaasorkesten. 

Met dit initiatief geven we zowel de individuele STT-muzikant als de orkesten een podiumplek met de nodige 

uitstraling. Omdat we nog geen zicht hebben wanneer onze orkesten weer voltallig kunnen repeteren en er eerst 

een repetitieperiode nodig zal zijn om opnieuw een volledig concertprogramma te kunnen spelen, bekijken we 

eveneens een alternatief scenario. Zo zouden we de STT-laureaten als solist kunnen laten concerteren, 

ondersteund door pianobegeleiding. Dit laureatenconcert staat voorlopig op de kalender in oktober 2021.  

ACTIEPUNT 3.4.4: Cf. Actiepunt 1.5.1 en 2.3.6 (VIRTUOSO, VLAMO’s virtuele solistenwedstrijd) 

  

Figure 17: Affiche Kamermuziekdating 2021 
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OPERATIONELE DOELSTELLING 3.5 

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. 

 

STAND VAN ZAKEN 

Muziekverenigingen zijn onlosmakelijk verbonden met het lokale leven. Zo heeft bijna elke Vlaamse gemeente zijn 

eigen blaasorkest. In de stad zijn muziekgroepen echter minder talrijk aanwezig. VLAMO wil steden daarom warm 

maken voor instrumentale amateurmuziek. We zetten hiervoor muziekverenigingen letterlijk in de stedelijke kijker 

en zoeken toenadering met de alternatieve muziekvormen die de stad rijk is, zoals murgafanfares en 

straatorkesten.   

De eerste lockdown veranderde onze bruisende Vlaamse steden van het ene op het andere moment in 

spooksteden. En zelfs na het ingaan van enkele versoepelingen bleven de stedelijke concertzalen, kiosken en zelfs 

de straten het grootste deel van het jaar verstoken van culturele evenementen. Tot onze grote spijt dit jaar dus 

geen Zomerconcerten in Leuven, geen Kioskconcerten in Opwijk, geen Promenadeconcerten in Halle, geen Sint-

Baafsconcerten noch Kouterconcerten in Gent, en ga zo maar door. 

Ook de plannen rond onze vernieuwde Brusselwerking liepen hierdoor vertraging op. Nadat VLAMO Brussels 

Hoofstedelijk Gewest eind 2019 samensmolt met VLAMO Vlaams-Brabant stond er in 2020 een grote 

kennismakingsronde op het programma om de banden met onze aangesloten Brusselse verenigingen te 

vernieuwen. Onze provinciale geleding richtte een werkgroep op, VLAMO-vertegenwoordigers zouden doorheen 

het jaar langsgaan bij alle verenigingen en tot slot zouden alle verenigingen uitgenodigd worden voor een ‘fysiek’ 

rondetafelgesprek op 12 december. Corona zette deze plannen helaas even on hold, maar uitstel is geen afstel: in 

2021 worden deze plannen verdergezet. 

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 3.5.1: De finale afwerking en lancering van de uitgebreide zoekertjessectie op de nieuwe VLAMO-

website volgen in 2021. Stedelijke organisatoren zullen via deze weg rechtstreeks in contact kunnen komen met 

muzikanten/muziekverenigingen, en omgekeerd.  

ACTIEPUNT 3.5.2: (Zie ook onder actiepunt 1.5.2) De uitgebreide stedenwerking wordt opnieuw opgestart in 

2021. De activiteiten kunnen teruggevonden worden op de activiteitenkalender van VLAMO voor 2021 

achteraan.  

ACTIEPUNT 3.5.3.: In 2021 gaat VLAMO Vlaams-Brabant en Brussel verder met de uitbouw van haar vernieuwde 

Brusselwerking. Op 16 januari zal een digitaal overlegmoment met alle aangesloten Brusselse verenigingen 
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plaatsvinden, als alternatief voor het geannuleerde rondetafelgesprek in 2020. We zullen polsen naar de noden, 

alsook naar mogelijke samenwerkingsverbanden tussen verenigingen, om vervolgens met deze feedback verder 

aan te slag te gaan bij VLAMO. Het is ook de bedoeling om in de loop van 2021 een ontmoetingsmoment in real 

life te organiseren. Daarnaast werken we aan een verdere uitbouw van de werkgroep en ons Brusselse netwerk. 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.6 

VLAMO zal op een zo inclusief mogelijke manier mensen met een beperking betrekken in haar werking. 

 

STAND VAN ZAKEN 

De Stuurgroep MajoTwirl implementeerde de G-line in haar werking 

en in al haar wedstrijden. Hierbij wordt ernaar gestreefd om mensen 

met een beperking in het volledige gamma te kunnen betrekken. G-

atleten kunnen deelnemen in de meest passende categorie, maar 

worden op een afzonderlijke manier beoordeeld. Inclusie geldt hier als 

sleutelwoord: ook deze sporters mogen meedingen in en genieten van 

het competitieveld. Op 19 april 2020 zou de stuurgroep voor het 

allereerst een evaluatiewedstrijd organiseren die openstond voor alle 

categorieën: Game Of Twirl. De wedstrijd was er in alle manieren op 

gericht om drempelverlagend te zijn: zowel naar de minder ervaren 

sporters toe (eventueel beperkt door podiumvrees) als naar de G-line 

discipline. Gekwalificeerde juryleden zouden achteraf tips op maat 

aanreiken om de uitvoering te verbeteren. Alle deelnemers zouden 

een medaille ontvangen, ongeacht welke categorie zij behaalden. Met 

de stuurgroep wordt bekeken om deze recreatieve wedstrijd te 

organiseren in 2022. 

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 3.6.1: VLAMO wil meer te weten komen over de noden en verwachtingen van mensen met een 

mentale beperking bij amateurmuziekbeoefening, en vond hiervoor een partner in LUCA School of Arts. Door het 

gekke voorjaar (of zeg maar jaar) van 2020 moesten we onze samenwerking echter even in de koelkast plaatsen. 

In 2021 zetten we dit actiepunt opnieuw op de agenda, met het opstellen van een passende onderzoeksvraag. De 

literatuurstudie rond de integratie van personen met een specifieke kwetsbaarheid binnen reguliere 

Figure 18: Affiche Game of Twirl 2020 



64 
 

amateurmuziekverenigingen, gevolgd door een praktijkonderzoek moet informatie bundelen, netwerken in kaart 

brengen en goede praktijken in de kijker zetten.  

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.7 

VLAMO werkt actief drempels weg voor kansarmen. 

 

STAND VAN ZAKEN 

VLAMO wil iedereen de kans geven om van amateurmuziek te kunnen genieten. Mensen met een beperkt budget 

besparen echter op vrije tijd en nemen minder deel aan het verenigingsleven. Daarom willen we ons aanbod zo ook 

toegankelijk maken voor kansarmen. We gingen hiervoor een samenwerking aan met publiq vzw, om het gebruik 

van de UiTPAS voor de eigen activiteiten mogelijk te maken. Hieraan willen we ook een sociaal tarief koppelen, 

zodat deelnemen aan onze vormingen en activiteiten meer laagdrempelig wordt. 

Ook in 2020 bleef het jammer genoeg wachten op de aftrap van het bovenlokale UiTPAS-project door publiq vzw. 
Bij VLAMO sleutelden we, samen met digitaal bureau eps&kaas, ondertussen verder 
aan de koppeling van de UiTdatabank en onze nieuwe website. Op die manier 
zullen – na de aftrap – het UiTPAS-teken en de aangepaste voorwaarden telkens 
per activiteit worden weergegeven. We reserveren eveneens een VLAMO-
webpagina voor de nodige promotie en informatie over de UiTPAS. 

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 3.7.1: Naast een uitpuilende UiTdatabank vol muzikale activiteiten, duimen we in 2021 ook voor de 

finalisering van het bovenlokale UiTPAS-project. Nadat alle theoretische hindernissen overwonnen zijn, volgt de 

praktijk. Hierbij zullen VLAMO-medewerkers via publiq vzw eerst een opleiding volgen om met het UiTPAS-

programma te leren werken, waarna we de UiTPAS met kennis van zaken kunnen integreren in onze VLAMO-

activiteiten. 
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OPERATIONELE DOELSTELLING 3.8 

VLAMO ziet in haar ledenbestand een culturele diversiteit die dichter aanleunt bij deze van de huidige 

maatschappij. 

 

STAND VAN ZAKEN 

Hoewel er onder onze muzikanten en verenigingen heel wat artistieke diversiteit bestaat, is ons ledenbestand op 

cultureel vlak heel wat minder divers. Culturele, sociale en financiële drempels zorgen ervoor dat zelfs 

wijdverspreide vormen van amateurmuziekbeoefening, zoals de hafabrawereld, nog steeds overwegend wit 

kleuren. Via de uitbouw van een diversiteitsbeleid wil VLAMO op termijn een veelkleuriger publiek bereiken en 

daarnaast meer bewustzijn hierrond creëren bij haar muziekverenigingen.  

2020 werd jammer genoeg niet het jaar van de grote, verbredende publieksevenementen, maar wel een een jaar 

waarin we contacten uitdiepten, nieuwe samenwerkingen smeedden en onze kennis verder verruimden. Want wie 

veranderingen in gang wil zetten, begint het best bij zichzelf. 

Zo leidde onze aanwezigheid op het KNMO Congres van eind 2019 in Eemnes (Nederland) in januari 2020 tot een 

ontmoeting tussen enkele VLAMO-medewerkers, Amin Michel (Inclusion4Diversity) en Paul Doop, een van de 

organisatoren van dit congres, dat in het teken stond van diversiteit en inclusie. Na een vruchtbaar gesprek 

werden er met Amin Michel verdere afspraken gemaakt voor een samenwerking naar aanleiding van het 

#VLAMOMENT op 3 oktober 2020, waar (super)diversiteit de rode draad zou vormen. Het #VLAMOMOMENT 

kon uiteindelijk niet plaatsvinden, maar we hopen onze plannen in de nabije toekomst te kunnen verderzetten. 

Daarnaast sloeg de stuurgroep DruPerShoPi de handen in elkaar met onze diversiteitsmedewerker en enkele 

externe partners voor een initiatief in het teken van de veelzijdige en verbindende kwaliteiten van percussie. 

Verbreding vormt hier het codewoord. We kijken verder dan de traditionele slagwerkdisciplines die reeds vervat 

zitten in de werking van VLAMO. Deelnemers zullen kunnen kennismaken met een breed scala aan muziekvormen 

en -instrumenten. Verder streven we bij deze activiteit naar een breder publiek dan alleen de leden van onze 

aangesloten verenigingen. Door een toegankelijk podium te creëren waarop mensen samen muziek kunnen maken, 

willen we nieuwe contacten leggen met én mogelijk maken tussen muzikanten, docenten, verenigingen en 

organisaties. We nemen hiervoor van bij de start enkele deskundige partners onder de arm. In het voorjaar 

kwamen de eerste concrete ideeën voor het evenement tot stand in samenwerking met Farnoosh Khodadadeh, 

een Gentse dafspeelster met heel wat contacten en kennis ter zake, die we via VOEM (Vereniging voor 

Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims) leerden kennen. Verder startten we eveneens een samenwerking op 

met De Centrale, een intercultureel muziekcentrum in Gent. Die laatste partner is meer dan een locatie: met haar 

kennis, publiek en lesgevers kan deze organisatie ons ook handvatten aanreiken voor een brede, inclusieve 

werking. 
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VLAMO verruimde haar kennis ook via enkele vormingen over diverse communicatie. Taal en communicatie zijn 

immers hét middel bij uitstek om een breder publiek te bereiken en te informeren, maar kunnen ook een van de 

grootste drempels zijn. Naar schatting zijn ongeveer 800.000 Vlamingen laaggeletterd: het gaat hier niet enkel om 

anderstaligen, maar vaak ook om ouderen en/of laaggeschoolden.  

In februari 2020 volgde onze diversiteits/communicatiemedewerker een tweedaagse vorming van Studio SESAM 

vzw omtrent diversiteitscommunicatie. Onder begeleiding van Ingrid Tiggelovend (Studio Sesam), Malikka 

Bouaissa (Adviseur diversiteit binnen de cultuursector) en Geertje De Ceuleneer (diversiteitscoördinator VRT) 

leerden we vaardigheden voor een actief diversiteitsbeleid, gerichte publiekswerving, verbindende communicatie 

in woord en beeld en het uitwerken van een verbindend verhaal, vrij van stereotypes. 

 

Figure 19: © Studio Sesam – 10 principes van diversiteitscommunicatie 

Op de webinar Taaliconen van publiq en het Huis van het Nederlands maakten we kennis met de principes van 

taaliconen. Met taaliconen toon je aan bezoekers dat ze welkom zijn bij je activiteiten om Nederlands te oefenen 

en hoe goed ze Nederlands moeten kennen om comfortabel deel te nemen aan de activiteit. Naast het volgen van 

een infomoment, is ook een samenwerkingsovereenkomst met het Huis van het Nederlands een voorwaarde om 

de taaliconen als organisatie te mogen gebruiken.  
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ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 3.8.1: In 2021 kijken we uit naar ons verbindend percussie-evenement op 31 oktober in De Centrale. 

Om maximaal in te zetten op verbreding, willen we ons netwerk verder uitbreiden met relevante contacten binnen 

lokale interculturele muziekpartners en -organisaties in het Gentse, waarmee we hopelijk ook de basis kunnen 

leggen voor duurzame samenwerkingsverbanden in de toekomst.  

ACTIEPUNT 3.8.2: We onderzoeken hoe we onze activiteiten toegankelijker kunnen maken voor anderstaligen, 

bijvoorbeeld via het gebruik van taaliconen. Door dergelijke tools te integreren in haar werking, kan VLAMO op 

haar beurt verenigingen inspireren om verder in te zetten op toegankelijkheid.  

ACTIEPUNT 3.8.3: VLAMO wil haar bestuurders en verenigingen sensibiliseren over de drempels die mensen 

kunnen ervaren voor het beoefenen van amateurmuziek. We pikken onze plannen voor het #VLAMOMOMENT 

weer op, met voldoende aandacht voor inclusie in het vormingsaanbod. Ook onze communicatiekanalen (website, 

sociale media, Klankbord) kunnen dienen om deze thematiek en best practices in de kijker te zetten. 

ACTIEPUNT 3.8.4: De culturele verbreding van de amateurkunstensector is een thema dat niet alleen leeft binnen 

VLAMO. We bekijken daarom of we een uitwisseling kunnen opstarten met partners binnen de sector, zoals De 

Federatie, OP/TIL en collega-amateurkunstenorganisaties, om op zoek te gaan naar interessante partners en 

handvatten voor onze sector. Twee (en meer) weten immers meer dan één.  

ACTIEPUNT 3.8.5: Er wordt verder werk gemaakt van een coherent diversiteitsbeleid binnen de werkgroep voor 

het nieuwe beleidsplan 2022-2026. 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 4 

INTEGRALE KWALITEITSZORG 
VLAMO GEEFT MET EEN STERKE, DUIDELIJKE EN EFFICIËNTE ORGANISATIE HET GOEDE 
VOORBEELD AAN DE VERENIGINGEN OP VLAK VAN INTEGRALE KWALITEITSZORG. 

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 tijdig 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 

Het Bestuur van VLAMO weerspiegelt de doelgroep op basis van leeftijd, geslacht, regio en artistieke discipline. 

 

STAND VAN ZAKEN 

Om de doelgroepen van onze organisatie zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, streven we ernaar om hen zo 

goed mogelijk te weerspiegelen in de beheersorganen van VLAMO. Zo zijn alle provincies op een evenwichtige 

manier vertegenwoordigd binnen het Bestuur van VLAMO. Maar het kan altijd beter. Daarom volgde VLAMO in 

2018 een hervormingstraject, dat eind 2019 afgerond werd, waarna een nieuw Bestuur en een nieuwe Algemene 

Vergadering verkozen werden.  Toch waren er nog enkele vacante plaatsen die ingevuld moesten worden, 

waaronder vijf in het centrale bestuur. Spreiding in leeftijd en geslacht stond met stip bovenaan onze wenslijst, 

alsook interessante aanvullende profielen.  

Hiervoor heeft VLAMO in het afgelopen jaar verschillende stappen ondernomen. Zo zette VLAMO actief in op het 

aantrekken van nieuwe en jonge, evenals vrouwelijke bestuurders, zodat we een nog betere reflectie van onze 

achterban kunnen bekomen. Zo sprak directeur Jan Matthys onze volgers op sociale media toe met een warm 

filmpje. Daarnaast lanceerden we een oproep via ons tijdschrift Klankbord en onze website. Geïnteresseerden 

konden zich kandidaat stellen en motiveren welke voeling en/of ervaring ze hebben met onze sector. Deze actie 

bracht tien interessante kandidaten voort: drie hiervan zullen voorgedragen worden voor goedkeuring door de 

Algemene Vergadering op 6 maart 2021.  

• Florian Smeyers: een jonge amateurmuzikant die professioneel actief is in de informaticasector 
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• Frederika Mareels: een leerkrachte cello en tevens onze centrale vrouwelijke bestuurder vanuit de 

stuurgroep STT 

• Bart Van den Bosch: als voorzitter van de stuurgroep HaFa vertegenwoordigt hij de grootste discipline in 

de Vlaamse instrumentele amateurmuziek 

De overige twee vacante plaatsen willen we laten invullen door twee vrouwelijke kandidaten. We lanceerden dan 

ook een tweede open oproep gericht naar vrouwen die interesse hadden om actieve rol in het bestuur van VLAMO 

op te nemen. Helaas bleef deze oproep zonder reactie. We blijven in 2021 actief verder zoeken naar vrijwilligers 

die perfect en aanvullend binnen dit VLAMO-plaatje passen.   

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 4.1.1: VLAMO gaat actief op zoek naar vrijwilligers met een interessant profiel die een meerwaarde 

kunnen betekenen voor haar werking. Potentiële kandidaten worden aangesproken op activiteiten, om te bekijken 

of ze interesse hebben om in één/meerdere stuurgroep(en) te zetelen. We richten onze aandacht daarbij specifiek 

op het zoeken van vrouwelijke profielen/kennisexperten. 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.2 

VLAMO heeft een efficiënte structuur en schakelt daarbij de hulp in van een externe procesbegeleider. 

 

STAND VAN ZAKEN 

2020 was voor VLAMO het eerste werkjaar met de afgeslankte bestuursstructuur, het resultaat van een heel 

introspectietraject dat werd ingezet in 2018. De Algemene Vergadering telt nu 17 leden – in plaats van 58 – en 

het Bestuur telt momenteel 12 leden – waar dat er voorheen 30 waren. Het Dagelijks Bestuur werd afgeschaft.  

Naar analogie met het hervormingstraject van VLAMO Centraal, legde ook VLAMO Vlaams-Brabant een 

hervormingstraject af. Daarbij kwam nog dat de Brusselwerking geïntegreerd werd in de werking van de afdeling 

VLAMO Vlaams-Brabant. Een nieuw Bestuur werd dan ook samengesteld en ging van start op 1 januari 2021. 

VLAMO Vlaams-Brabant heeft nu een nieuwe voorzitter en die vervangt de vorige voorzitter ook in het centrale 

Bestuur. 
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ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 4.2.1: Er volgt een nieuwe open oproep voor vrijwilligers om de overige twee vacante plaatsen in ons 

Bestuur in te vullen. 

ACTIEPUNT 4.2.2.: Cf. Actiepunt 3.5.3. Het kersverse eengemaakte Bestuur van VLAMO Vlaams-Brabant en 

Brussel gaat onder meer aan de slag met de uitbouw van haar vernieuwde Brusselwerking.  

 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.3 

VLAMO organiseert vormingen voor haar eigen bestuurders. 

 

STAND VAN ZAKEN 

Bestuursleden van VLAMO worden op frequente basis ingelicht en scholen zichzelf bij over de meest actuele 

onderwerpen, zodat onze organisatie steeds juist bestuurd en ondersteund wordt. Bestuurders krijgen op deze 

momenten nuttige informatie die ze kunnen doorspelen naar de lokale verenigingen.  

Verder vormen ook de infosessies en overlegmomenten die VLAMO Centraal of haar provinciale geledingen 

organiseert voor haar leden een uitgelezen kans om kennis op te doen over allerhande thema’s. Zo hield VLAMO 

Antwerpen begin maart haar jaarlijkse infomomenten ‘VLAMO komt naar je toe’ op drie locaties in Antwerpen. 

Centrale vormingsmomenten voor bestuurders zoals ‘Music, money and more’ en #VLAMOMENT moesten helaas 

uitgesteld worden of zullen in een alternatieve vorm plaatsvinden in 2021.  

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 4.3.1: Sinds 2018 wordt er op geregelde tijdstippen een bestuursnota opgemaakt door een 

beleidsmedewerker. Deze wordt voortaan niet enkel onder de bestuurders verspreid, maar ook aan de collega’s 

bezorgd, zodat ook zij geïnformeerd blijven. De gebalde versie van lange beleidsdocumenten zorgt er bovendien 

voor dat er verantwoord wordt omgegaan met kostbare tijd en enkel primaire onderwerpen de inhoudelijke 

discussies kunnen voeden. In 2021 zullen we dit blijven doen. Bij belangrijke, uitgebreide dossiers zoals de 

bijkluswet of de coronamaatregelen blijft het een essentie alle informatie te bundelen en te verspreiden tot bij de 

juiste mensen.  

ACTIEPUNT 4.3.2: Cf. Actiepunt 1.2.5.  (#VLAMOMENT) 
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OPERATIONELE DOELSTELLING 4.4 

VLAMO beschikt over een uitgewerkt vrijwilligersbeleid.  

 

STAND VAN ZAKEN 

VLAMO staat of valt met de passie en het 

enthousiasme van haar vrijwilligers. Zonder hen zou 

VLAMO niet dé go-to-organisatie zijn voor 

instrumentale amateurmuziek in Vlaanderen. 

Daarom is het ook belangrijk dat deze mensen 

weten dat ze naar waarde geschat worden. Op die 

manier kunnen we binnen onze werking elke 

vrijwilliger inschakelen volgens zijn of haar sterktes, 

waarbij we erover moeten waken dat we niet 

steeds dezelfde vrijwilligers overbelasten. Om al 

deze vrijwilligers een vlotte start bij VLAMO te 

garanderen en hen tot lang daarna een houvast te 

geven, werd in 2020 het Vademecum voor 

Vrijwilligers opgesteld. Dit vademecum spitst zich 

toe op interne bestuursvrijwilligers en zal 

halfjaarlijks een update krijgen. 

Om elke schakel van de VLAMO-ketting steeds op 

de hoogte te houden van belangrijk nieuws uit de 

rangen worden er specifieke mailings gestuurd naar zowel de verschillende besturen, stuurgroepen, alsook naar 

het personeel met daarin verkorte verslagen van het Bestuur van VLAMO Centraal. 

Het was de bedoeling om in 2020 van start te gaan met #VLAMOMENT, een nieuwe jaarlijkse activiteit in het 

teken van de vrijwilligers binnen VLAMO en alle muziekverenigingen. Helaas moesten we deze eerste editie 

doorschuiven naar 2021. Om onze vrijwilligers toch te vieren plaatsten we op onze verschillende sociale 

mediakanalen wel berichten naar aanleiding van de Dag van de Vrijwilliger op 5 december.  
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ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 4.4.1: VLAMO wil in 2021 eveneens een vademecum maken voor zowel de personeelsploeg als 

externe vrijwilligers. Dit vademecum zal gemaakt worden aan de hand van het Vademecum voor Vrijwilligers.  

ACTIEPUNT 4.4.2: De mailings met de verkorte verslagen van het Bestuur van VLAMO Centraal naar de 

verschillende besturen, stuurgroepen en het personeel zullen ook in 2021 behouden blijven. Daarnaast is het de 

bedoeling dat we in 2021 ook meer mailings naar deze doelgroepen sturen met andere doelgerichte, actuele 

informatie die belangrijk is voor de dagdagelijkse werking.  

ACTIEPUNT 4.4.3: Cf. Actiepunt 1.2.5. In 2021 willen we van start gaan met onze eigen “dag van de vrijwilliger” 

binnen de context van het #VLAMOMENT: een dag waarbij we extra aandacht hebben voor onze vele vrijwilligers, 

en waar er ruimte zal zijn om hen ook in de bloemetjes te zetten. Verder voorzien we deze dag ook vormings-, 

overleg- en feestmomenten.  

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.5 

VLAMO maakt gebruik van online tools om interne processen te optimaliseren en te versnellen, de flow aan 

informatie te structureren en transparantie te garanderen. 

 

STAND VAN ZAKEN 

VLAMO en haar organisatorische processen kunnen altijd beter, efficiënter en meer up-to-date. Bijgevolg worden 

technologische nieuwigheden nauwlettend in het oog gehouden, zodat gloednieuwe apps en/of tools die de 

interne werking van VLAMO efficiënter kunnen maken niet aan de aandacht ontsnappen.  

Elk nadeel heb zijn voordeel, ook in 2020. Zo vormde het afgelopen jaar dé testcase bij uitstek voor de 

doeltreffendheid/effectiviteit van de online tools binnen onze organisatie. En wat bleek: ook in tijden van telewerk 

bleven al onze organisatorische processen up and running. Reeds bekende en pas ingevoerde digitale instrumenten 

werden op volle kracht benut en er maakten ook enkele nieuwe tools hun ingang.  
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• Slack was in tijden van corona dé manier om op dagdagelijkse basis in 
contact te blijven met collega’s. Het platform ontpopte zich van een 
praktische chattool tot een heuse virtuele werkvloer waar collega’s hun 
vragen en mededelingen deelden met elkaar. De verschillende kanalen per 
doelgroep (bijvoorbeeld #personeel, #beleidsteem #trefpunten) of per 
thema (#assist, #ict_en_infrastructuur en – hoe kan het ook anders – 
#corona) houden de berichtenstroom overzichtelijk. Via direct messages kun 
je bovendien doelgericht één of meerdere collega’s snel een bericht sturen of 
(video)bellen.  
• Asana maakte dan weer haar taak als interne project- en taskmanager 
waar. Om een wildgroei aan online meetings en e-mailverkeer tegen te gaan, 
verzamelden we nieuwtjes, boodschappen en andere content voor onze 
website, sociale media, nieuwsbrieven en Klankbord in deze applicatie, ter 
vervanging van de wekelijkse contentvergaderingen op kantoor. Daarnaast 
vormde de nieuwe website een goede aanleiding om de mogelijkheden op 
het vlak van projectmanagement in Asana verder te verkennen.  
• De introductie van een volledig online telecomsysteem via VoIP in 
februari 2020 – van een perfecte timing gesproken – betekende niet alleen 
een grote verbetering voor onze dienstverlening, maar ook voor onze 
interne werking. Dit systeem met bijbehorende software (SoftPhone en 
GoConnect) maakt bellen via de VLAMO-laptops mogelijk, en een gsm-
integratie zorgt ervoor dat een werknemer kan kiezen om telefoontjes door 
te schakelen naar de eigen mobiele telefoon. Via het GoConnect-scherm 
kunnen medewerkers ook meteen zien wie van de andere collega’s 
beschikbaar is, in pauze, in vergadering of niet beschikbaar/actief.  
• Ook online vergaderplatformen maakten hun intrede binnen VLAMO’s 
interne werking. Dankzij programma’s zoals Zoom en Teams konden het 
personeel, de leden van de besturen en stuurgroepen op regelmatige 
tijdstippen blijven samenkomen, en zo hun activiteiten vanop afstand 

verderzetten. Bovendien konden onze provinciale trefpuntmedewerkers op die manier ook de wekelijkse 
teamvergaderingen bijwonen, wat de interne communicatie en teamgeest alleen maar ten goede kwam. 

• Via OneDrive konden onze medewerkers gemakkelijk, online en in realtime samenwerken aan dossiers, 
bestanden uitwisselen, … vanop afstand. Voor projecten under construction vormt dit platform zo de 
perfecte aanvulling voor onze server, die dienst blijft doen voor het bundelen van afgewerkte 
documenten. 

• Tot slot investeerden we in nieuwe modules voor onze VLAMO-omgeving in Assist Online om interne 
processen en administratieve taken verder te automatiseren. Een overzicht van alle gerealiseerde 
modules is terug te vinden onder Operationele Doelstelling 2.3. 

 

Figure 20: GoConnect toont de 
beschikbaarheid van alle collega’s 

(2021) 
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Figure 21: "Groepsfoto” van het VLAMO-team op de online kerstmeeting via Zoom 

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 4.5.1: Na het digitale bad van 2020 verdiepen we ons verder in de mogelijkheden van de gebruikte 

tools. Ook post-corona willen we blijven gebruik maken van deze digitale hulpmiddelen om onze interne werking 

waar mogelijk efficiënter te maken of zelfs volledig te automatiseren. Zo kunnen online meetings op een 

makkelijke manier de grote geografische afstanden binnen VLAMO overbruggen (bv. provinciale trefpunten, 

centrale stuurgroepen met leden uit heel Vlaanderen).  

ACTIEPUNT 4.5.2: De introductie van ons online telecomsysteem in 2020 ging niet alleen gepaard met veel 

enthousiasme, maar ook met enkele kinderziektes. Samen met Licom werkten we aan een verdere optimalisering 

van de software. We bekijken met hen ook de mogelijkheid om onze telefonie te koppelen aan MS Teams.  

ACTIEPUNT 4.5.3: Cf. Actiepunt 2.3.5. (extra modules Assist)
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OPERATIONELE DOELSTELLING 4.6 

VLAMO houdt haar intern reglement up-to-date en hanteert een deontologische code. 

STAND VAN ZAKEN 

In 2020 werd een ‘vademecum’ opgesteld om (nieuwe) bestuurders, vrijwilligers en personeelsleden wegwijs te 

maken in de dagelijkse werking van VLAMO. Deze leidraad met alle praktische afspraken en administratieve 

richtlijnen is een belangrijke bouwsteen van ons vrijwilligersbeleid en past in het kader van de integrale 

kwaliteitszorg. 

Binnen diezelfde context is het belangrijk om ook duidelijke afspraken te maken over de bevoegdheden van de 

bestuurders, vrijwilligers en personeel. Hiervoor is een update nodig van het intern reglement. In dit intern 

reglement worden de bevoegdheden duidelijk omschreven en wordt er plaats gemaakt voor een deontologische 

code.  

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 4.6.1: (Cf. Actiepunt 4.4.1: vademecum voor externe vrijwilligers en personeel). VLAMO werkt binnen 

de context van het vademecum eveneens een intern reglement uit rond de bevoegdheden van bestuurders, 

vrijwilligers en personeel.   

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.7 

VLAMO stimuleert functionaliteit en kwaliteit binnen het Bestuur, het personeel en de ledenverenigingen. 

 

STAND VAN ZAKEN 

VLAMO hecht niet alleen een groot belang aan de integrale kwaliteitszorg binnen VLAMO, maar ook bij de 

amateurmuziekverenigingen zelf. We informeren verenigingen dan ook (pro)actief over actuele veranderingen en 

specifieke onderwerpen om hen te inspireren en te stimuleren om bepaalde (nieuwe) processen te implementeren.  

In 2020 maakte VLAMO haar verenigingen via webinars wegwijs in Assist Online, een programma dat bulkt van de 

features om een vereniging op een efficiënte manier te besturen. Via onze online en offline informatiekanalen 

deelden we de nodige updates om de bestuurlijke werking van verenigingen ook in tijden van corona te blijven 

garanderen. Zo hielden we onze verenigingen op de hoogte van de regelgeving rond het organiseren een 

Algemene Vergadering vanop afstand. De vorming rond financiering ‘Muziek, money and more’ i.s.m. OP/TIL en 
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Cultuurloket, alsook de diverse geplande bestuurlijke infosessies op het #VLAMOMENT konden niet plaatsvinden, 

maar worden meegenomen naar 2021, al dan niet in digitale vorm. 

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 4.7.1: Cf. Actiepunt 1.2.2. (nieuwe VLAMO-website met kennisbank en toolbox) 

ACTIEPUNT 4.7.2: Cf. Actiepunt 1.2.3. (VLAMO-kennisbank) 

ACTIEPUNT 4.7.3: Cf. Actiepunt 1.2.4. (mogelijkheden Assist voor leden/verenigingen) 

ACTIEPUNT 4.7.5: Cf. Actiepunt 1.2.5. (#VLAMOMENT) 

ACTIEPUNT 4.7.6: Cf. Actiepunt 1.2.6. (vormingssessies omtrent financiering) De aangebrachte informatie zal – 

na afloop van de sessies – eveneens verzameld en aangeboden worden als een financieringswijzer in de 

kennisbank, om onze leden meer inzicht te (blijven) geven in het subsidielandschap. 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.8 

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

 

STAND VAN ZAKEN 

Gelinkt aan het lidmaatschap krijgt iedereen toegang tot het basispakket verzekeringen van VLAMO, die in het 

verleden uitgebreid werd met een dekking van specifieke risico’s, de sportverzekering en de 

vrijwilligersverzekering. Een erg populaire feature van dit basispakket is de mogelijkheid om vrijwillige 

medewerkers (die geen lid zijn van de betreffende vereniging) tijdelijk te verzekeren bij deelname aan een 

activiteit. Verder bieden we verenigingen ook de mogelijkheid om in te stappen in een 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast kunnen instrumenten zowel tijdelijk als permanent verzekerd 

worden via VLAMO.  

Daarnaast blijft VLAMO waar nodig ook steeds hulp bieden bij het aangaan van andere verzekeringen, zoals 

bijvoorbeeld een brandverzekering. Op die manier trachten we samen met onze leden ervoor te zorgen dat ze zo 

goed en zo uitgebreid mogelijk verzekerd zijn. 

Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Zo geeft VLAMO gehoor aan de toenemende interesse in op maat 

gemaakte oordoppen bij haar leden. Begin 2020 werden de eerste contacten gelegd met Variphone om samen 

een actie rond de aankoop van op maat gemaakte oordoppen op poten te zetten. Het was de bedoeling om dit 
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initiatief op het #VLAMOMENT voor te stellen en hierbij ook een lezing rond gehoorbescherming aan te bieden. 

Deze plannen zullen in 2021 verder uitgewerkt worden.  

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 4.8.1: In 2021 wordt de nieuwe VLAMO-website gelanceerd, en zal de geautomatiseerde VLAMO-

database in Assist verder uitgebouwd worden. Beide kanalen worden belangrijk bij het transparante beheer van het 

ruime verzekeringenaanbod van VLAMO. Zo komt er op de website een kennisbank met daar onder meer 

belangrijke informatie rond verzekeringen. Daarnaast willen we de leden in de toekomst ook de mogelijkheid 

bieden om bijkomende verzekeringen aan te vragen via het ledenportaal.  

ACTIEPUNT 4.8.2: VLAMO wil in 2021 haar leden graag de mogelijkheid bieden om op een eenvoudige manier 

gepersonaliseerde oordoppen aan te kopen. Dit project zal van start gaan tijdens #VLAMOMENT en zal gepaard 

gaan met een infosessie rond gehoorbescherming.  

ACTIEPUNT 4.8.3: In de lijn met het vademecum voor het personeel en externe vrijwilligers, is het ook de 

bedoeling om in 2021 een informatiebundel op te maken rond verzekeringen voor intern gebruik. Dit maakt het 

makkelijk voor iedereen om steeds op de hoogte te zijn van alle belangrijke informatie. Daarnaast zal ook de 

kennisbank op de website aangevuld worden met informatie rond verzekeringen. 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.9 

VLAMO is transparant over haar werking. 

 

STAND VAN ZAKEN 

Om als organisatie geloofwaardig voor de dag te komen is het belangrijk om steeds zo transparant mogelijk te 

werken, zowel intern als extern. Hier werkt VLAMO hard aan: zo kan het beleidsplan van VLAMO sinds 2017 

integraal op haar website gevonden worden. Bezoekers kunnen er ook steeds moeiteloos het recentste 

voortgangsrapport raadplegen. Daarnaast zet VLAMO evenzeer in op transparantie binnen haar eigen werking. Zo 

stellen we alle vergadernotulen en korte samenvattingen intern ter beschikking via e-mail, zoals verslagen van 

teammeetings, bestuurs- en stuurgroepvergaderingen. Op die manier zorgen we ervoor dat iedereen steeds over 

de meest recente informatie beschikt, en tonen we tezelfdertijd aan onze vrijwilligers dat we uiterst transparant 

willen werken.  
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 5 

COMMUNICATIE 
DE INSTRUMENTALE AMATEURMUZIEK EN VLAMO STAAN IN EEN POSITIEF DAGLICHT 
DOOR HELDER EN VERRASSEND TE COMMUNICEREN NAAR HAAR LEDEN EN DE 
BUITENWERELD. 

VLAMO draagt een positief imago hoog in het vaandel; zowel van de eigen organisatie als voor 

de instrumentale amateurmuziek. In een ledenonderzoek, dat VLAMO in 2014 uitvoerde, gaf 

bijna 50% van de leden aan dat ze promotie en imagovorming van de instrumentale 

muzieksector een van de vijf belangrijkste diensten van VLAMO vinden. Daarom willen we daar 

in de komende beleidsperiode nog meer aan verder bouwen. 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 5.1 

VLAMO heeft een gestructureerd, herkenbaar en samenhangend communicatiebeleid. 

 
STAND VAN ZAKEN 

VLAMO heeft een vertakte structuur, met naast een centraal bestuur ook vijf provinciale afdelingen, met elk hun 

eigen medewerkers, bestuur en een reeks (centrale en provinciale) raadgevende stuurgroepen, opgedeeld per 

deeldiscipline. Dit vereist zowel intern als extern een degelijk communicatiebeleid. 

Om de personeelsploeg met medewerkers verspreid over heel Vlaanderen goed geïnformeerd te houden, input te 

vragen en afspraken te maken organiseren we tweemaandelijkse personeelsbijeenkomsten. In 2020 kon het 

team slechts eenmaal fysiek samenkomen, op 20 februari. De focus lag hierbij op zowel interne als externe 

communicatie, met een uiteenzetting over het nieuwe telecomsysteem door Licom, informatie over 

nieuwsbrieven in Mailchimp en de introductie van Office 365.  

De lockdown maakte een einde aan de fysieke personeelsdagen, maar in de plaats namen onze trefpuntcollega’s 

deel aan de wekelijkse digitale teamvergaderingen, die normaliter fysiek in Gent en enkel met de centrale 

medewerkers plaatsvinden. In tijden van telewerk werd de afstand tussen de kantoren op die manier zelfs kleiner 
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(!) in plaats van groter, wat de interne communicatie alleen maar ten goede kwam. Iets om mee te nemen naar de 

toekomst dus. 

In het kersverse vademecum voor personeel en externe vrijwilligers voegden we een afsprakenbundel toe met alle 

interne afspraken rond het communicatiebeleid van VLAMO, zowel intern als extern. Dit vormt een aanvulling op 

het huisstijlhandboek. 

We maakten ook werk van onze plannen om VLAMO's 

communicatiestijl verder te uniformiseren. Toen de ernst 

van de situatie in maart duidelijk werd, voelde VLAMO aan 

dat het een baken moest zijn om muziekverenigingen veilig 

te navigeren doorheen woelige wateren. Corona-updates 

moesten helder zijn en in het oog springen, mét VLAMO-

stempel. Canva bleek hiervoor de ideale partner in crime. 

Met dit grafisch ontwerpplatform kun je online gemakkelijk 

en snel grafische ontwerpen maken voor Facebook- en 

Instagramberichten, maar ook voor het maken van 

infographics, posters en andere visuele inhoud is Canva zeer 

geschikt. Na enkele maanden succesvol experimenteren 

botsten we toch op de beperkingen van de gratis versie, 

waardoor we in juni overschakelden naar een betalende 

versie, Canva Pro. Dit Pro-abonnement biedt veel meer 

mogelijkheden, waaronder het uploaden van eigen lettertypes 

en logo’s, automatisch het formaat van het ontwerp aanpassen, miljoenen gratis te gebruiken premium stockfoto’s 

en illustraties, 100 GB aan cloudopslag en het opslaan van ontwerpen als een sjabloon zodat het hele team ze kan 

gebruiken. Ondertussen gebruiken we deze tool niet alleen voor coronacommunicatie, maar ook om de promotie 

van onze andere activiteiten (bv. VIRTUOSO, beLOVed) en diensten (bv. updates over zakelijk advies) te branden. 

Een onderbouwd en up-to-date communicatiebeleid vraagt ook de nodige knowhow. Enkele VLAMO-

medewerkers verdiepten zich het afgelopen jaar dan ook in volgende communicatieopleidingen:  

• Helder en overtuigend schrijven (Creatief Schrijven) 

• NB Creatief Schrijven (Ondernemersschool) 

• Diversiteitscommunicatie (Studio Sesam) (zie boven onder Operationele Doelstelling 3.8)  

• Taaliconen (publiq en Huis van het Nederlands) (zie boven onder Operationele Doelstelling 3.8) 

Zo bood de eerste opleiding, georganiseerd door onze collega’s van Creatief Schrijven, enkele eenvoudige 

handvaten om een boodschap helder en correct te formuleren. Docente Els Depauw gaf praktische tips om stijl, 

formulering en toon bij te schaven, en legde uit hoe je een lezer tot actie aanzet. Bovendien gingen we aan de slag 

Figure 22: Screenshots VLAMO-omgeving in  
© Canva Pro (2021) 
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met onze eigen teksten en kregen we onmiddellijk feedback. We kregen heel wat positieve punten te horen, maar 

we leerden ook wat er nog beter kan.  

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 5.1.1: Cf. Actiepunt 4.5.1 (verder gebruik digitale tools binnen interne werking) 

ACTIEPUNT 5.1.2: Cf. Actiepunt 4.5.2 (verdere optimalisering telecomsysteem) 

ACTIEPUNT 5.1.3: In 2021 blijven we onze communicatie verder uniformiseren, ook over de provinciegrenzen 

heen. Goede afspraken en een goed opgeleide personeelsploeg zijn hierbij onontbeerlijk. Zo maken we enkele 

trefpuntmedewerkers onder meer wegwijs in Mailchimp, zodat zij de provinciale nieuwsbrieven kunnen opmaken 

in de VLAMO-huisstijl, naar analogie met onze centrale nieuwsbrief VLAMO blikt vooruit. De mailings worden 

vervolgens nog centraal nagekeken en verstuurd, om op die manier te kunnen blijven waken over de kwaliteit en 

uniformiteit van de communicatie. 

ACTIEPUNT 5.1.4: Met een nieuwe beleidsperiode in zicht maken we een balans op van het huidige 

communicatiebeleid en schaven we die – gesterkt door alle opgedane kennis – bij waar nodig, op basis van de 

noden van ons doelpubliek en de mogelijkheden van de hedendaagse media. We denken ook over een 

gestructureerd communicatieplan (bv. via Asana en/of Outlook-kalender) dat als sjabloon kan dienen voor jaarlijks 

terugkerende activiteiten en meldingen.  

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 5.2 

VLAMO heeft een uitgebalanceerde communicatiemix. 

 

STAND VAN ZAKEN 

VLAMO wil op een goede, doordachte en uitgebalanceerde manier haar diverse communicatiemiddelen inzetten.  

Onder de leden van VLAMO vinden we een erg gevarieerd doelpubliek, waarbinnen alle leeftijden gelijkmatig 

vertegenwoordigd zijn. Die leeftijdsverschillen zorgen ervoor dat we een onderscheid moeten maken in het 

gebruik van online en offline media. Aangezien de communicatiewereld constant in verandering is, nemen we onze 

communicatiemix geregeld onder de loep en toetsen we die aan de nieuwste evoluties op communicatief gebied.  

Het afgelopen jaar maakten we intensiever gebruik van onze VLAMO-Instagramaccount, waardoor ons 

volgersaantal boven de kaap van 1000 uitsteeg. Instagramstories maken het mogelijk om content van 

verenigingen of andere interessante inhoud in beeld (en geluid) te brengen in ons VLAMO-verhaal. Op die manier 

konden we verenigingen een hart onder de riem steken en riepen we hen op om hun activiteiten met ons te delen 
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en te #blijvenverenigingen, geïnspireerd door het voorbeeld van anderen. VLAMO werd in 2020 dan ook talloze 

keren getagd: in filmpjes van muzikanten die We zullen doorgaan brachten voor hun huis, in foto’s van coronaproof 

repetitielokalen, enzovoort. Deze aparte Instagramverhalen maken het – mede door hun tijdelijk karakter: een 

‘story’ is slechts 24 uur zichtbaar – mogelijk om ook via onze centrale socialemedia-accounts interactie te creëren 

met en aandacht te geven aan onze doelgroepen, zonder de VLAMO-content te laten verdrinken in een 

onophoudelijke berichtenstroom. Overzichtsberichten en posts op onze profielpagina blijven immers 

voorbehouden voor VLAMO-content. 

Daarnaast bleef Facebook hét medium bij uitstek voor snelle informatie-updates. In 2020 maakten we hiervan 

handig gebruik om een breed publiek op de hoogte te houden 

van de soms snel veranderende coronainfo. Voor onze 

achterban was het immers belangrijk om weten dat VLAMO on 

top of things was, ook al waren nog niet alle gegevens bekend 

– iets wat we in dat geval natuurlijk ook expliciet vermeldden. 

Van zodra ministeriële besluiten e.d. voor de nodige 

duidelijkheid zorgden, communiceerden we het nieuws ook via 

onze VLAMO-nieuwsbrief. En om alle informatie voor 

iedereen (ook voor onszelf) overzichtelijk te houden, 

bundelden we alle coronagerelateerde items op de 

coronapagina van onze website. In Klankbord was er plaats 

voor meer achtergrond en duiding.    

Ook in een jaar met meer annuleringen dan evenementen 

slaagde ons kersverse redactieduo erin om Klankbord te blijven 

vullen met boeiende artikels. Redactievergaderingen vonden 

plaats met het hele beleidsteam, wat interessante ideeën en 

invalshoeken opleverde. In oktober vierden we bovendien het 

honderdste nummer met een gouden cover en maar liefst 56 

pagina’s leesplezier (in plaats van de gebruikelijke 48).  

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 5.2.1: Na een jaar waarin communicatiekanalen bij VLAMO (en daarbuiten) grotendeels in het teken 

stonden van corona, hopen we het in 2021 weer over een andere boeg te kunnen gooien. Zo willen we nog meer 

gaan inzetten op sociale media zoals Facebook en Instagram om het aanbod van VLAMO, zowel centraal als 

provinciaal, te promoten en de verschillende disciplines in beeld te brengen. Zo plant onze stuurgroep MajoTwirl 

begin 2021 The Masked Twirler, een Facebookgroep die op zoek gaat naar de identiteit van de gemaskerde 

Figure 23: Klankbord #100  
met feestelijke gouden cover 
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twirlers die via filmpjes het beste van zichzelf geven. “Who picked up the baton and joined our masked twirler 

team?”  

 

Figure 24: Facebookgroep The Masked Twirler VLAMO – februari 2021 

 

ACTIEPUNT 5.2.2: Het afgelopen jaar testten we uitvoerig de multimediale features van onze nieuwe VLAMO-

website. Waar onze huidige website voornamelijk mogelijkheden biedt op tekstueel gebied, zal onze nieuwe 

website bezoekers ook kunnen prikkelen met audiovisuele communicatievormen, zoals ingebedde muziekvideo’s 

op onze wedstrijdpagina en webinars in onze kennisbank. Dat wordt aftellen naar de lancering in 2021!  

ACTIEPUNT 5.2.3: Naar aanleiding van onze nieuwe website staan we in 2021 ook stil bij de digitale mogelijkheden 

van onze magazine Klankbord. We onderzoeken in samenspraak met eps&kaas of we Klankbord op een meer 

hedendaagse en gebruiksvriendelijke manier online kunnen aanbieden en inbedden op de nieuwe VLAMO-webstek.  

ACTIEPUNT 5.2.4: In 2020 verdiepten onze beleidsmedewerkers zich verder in de wondere wereld van de digitale 

communicatie via enkele virtuele infosessies. Het bestaande idee om een VLAMO-vlog- of -podcast te 

ontwikkelen werd zo verder gevoed en zal in het voorjaar van 2021 geconcretiseerd worden. 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 5.3 

VLAMO pakt uit met haar impact. 

 

STAND VAN ZAKEN 

De impact die VLAMO als Vlaamse muziekorganisatie heeft en beoogt, valt niet altijd direct met de vinger aan te 

wijzen. Hoewel ze verandering en vernieuwing stuwt bij haar leden, werd het tijd om de uiteenlopende werking, 

bijhorende acties en de impact daarvan concreet in kaart te brengen. Tussen 2018 en 2019 volgden enkele 

beleidsmedewerkers een sociale-impacttraject, ingericht door Sociare en de Sociale InnovatieFabriek om de 
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sociale impact van een organisatie te meten. Stelselmatig werd er dieper en meer nauwkeurig ingezoomd op (het 

werken met) de Impact Wizard, een online tool die het gewenste traject visueel voor ogen brengt. Het opstellen 

van deze ‘Theorie of Change’ a.k.a. verandertheorie, legt bepaalde assumpties, voorwaarden, stakeholders, 

borgingsacties met gewenste output en onderzoeksresultaten bloot, alsook effecten op korte, middellange en 

lange termijn. Het uiteindelijke doel van het traject bestond erin om zich de werkwijze van de sociale-

impactmeting eigen te maken en vervolgens in te bedden in de dagelijkse werking van de organisatie. 

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 5.3.1: Geïnspireerd door het sociale-impacttraject maken we in de aanloop naar het nieuwe 

beleidsplan 2022-2026 werk van een nieuwe veranderingstheorie, ditmaal rond diversiteit.  

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 5.4 

VLAMO treedt op als facilitator voor de interactie tussen amateurmuzikanten. 

 

STAND VAN ZAKEN 

Hoewel we het als VLAMO belangrijk vinden om naar onze leden te communiceren, onderschrijven we tegelijkertijd 

het belang van muzikanten die onderling ervaringen uitwisselen, samenwerkingsverbanden zoeken en zich een 

speler voelen in het grotere geheel. VLAMO vindt het haar taak om hierin een (begeleidende) rol op te nemen, 

zowel on- als offline. Denk maar aan een praatje slaan op een van de vele activiteiten, het modereren van 

rondetafelgesprekken, een Facebook-reactie beantwoorden, een Instagram-verhaal delen ... Onze evenementen 

brengen muzikanten uit alle windstreken samen, mensen die elkaar anders misschien nooit zouden ontmoeten. Ze 

kruisen elkaar in kleine workshops, maar ook op grootschalige internationale evenementen, zoals het EBBC. 

Het wegvallen van de vele activiteiten in real life zorgde ervoor dat mensen in 2020 massaal op het wereldwijde 

web met elkaar in contact traden. Dit was ook te merken op onze sociale media. Zo gaven individuele muzikanten 

en verenigingen aan het begin van de eerste lockdown massaal gehoor aan de oproep van VLAMO om filmpjes van 

voordeuroptredens, samensolofilmpjes en andere corona-initiatieven te delen via de provinciale VLAMO-

Facebookgroepen. Naarmate de tijd verstreek en onze sector steeds langer zonder perspectief bleef, zorgden ook 

de corona-updates, die we telkens vanuit de centrale VLAMO-pagina deelden met onze provinciale 

Facebookgroepen (#sharingiscaring), vaak voor de nodige animo. Groepsleden zochten niet alleen de onderlinge 

interactie op, maar richtten ook heel wat vragen en – al dan niet genuanceerde – opmerkingen aan het adres van 

VLAMO, waardoor onze medewerkers de handen vol hadden met reageren, informeren en modereren. Door actief 

aanwezig te zijn op haar sociale media, slaagde VLAMO erin om in tijden van grote fysieke afstanden nabij en 
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toegankelijk te blijven voor haar leden en (constructieve) interactie tussen muzikanten te blijven stimuleren. Ook 

onze filosofie achter VLAMO’s Instagramstories als podium voor onze community (zie hierboven onder 5.2) past 

binnen dit streven. 

Verder is het belangrijk dat gerichte informatie bij de beoogde doelgroep terechtkomt. Zo bleek uit een rondvraag 

van onze stuurgroep MajoTwirl dat interessante berichten voor coaches die we verspreiden via onze algemene 

communicatiekanalen (zoals onze nieuwsbrief), niet altijd doorstromen van de groepsverantwoordelijken tot bij de 

coaches. Om de informatie voor hen beter en gemakkelijk toegankelijk te maken, maakten we in 2020 eveneens 

een besloten VLAMO-Facebookgroep aan voor deze specifieke doelgroep. Wedstrijden, mailings en activiteiten – 

zoals vormingen en meetings – worden hierop gedeeld. Binnen dit kader hanteren we dezelfde huisregels als bij de 

andere Facebookgroepen van VLAMO, en moedigen we het onderling delen van nuttige informatie aan. Daarnaast 

blijven we onze specifieke nieuwsbrief voor MajoTwirl inzetten als gericht communicatiemiddel naar die 

doelgroep. 

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 5.4.1: Cf. Actiepunt 1.2.5. (#VLAMOMENT) 

ACTIEPUNT 5.4.2: Na de lancering van de nieuwe website in 2021 zullen organisatoren, muzikanten en 

verenigingen via de verbeterde zoekertjessectie nog gemakkelijker met elkaar in contact kunnen komen. (Zie ook 

onder actiepunt 3.5.1) De centrale en provinciale VLAMO-activiteitenkalenders op diezelfde website zullen 

verenigingen en organisatoren tevens opnieuw de mogelijkheid bieden om een breed publiek aan te spreken. 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 5.5 

VLAMO onderhoudt contacten met de pers en andere mediapartners om haar muzikanten en orkesten te etaleren. 

STAND VAN ZAKEN 

2020 begon feestelijk toen onze algemeen directeur op 16 januari bij Radio 2 toelichting mocht geven over het 

muziekverenigingsleven en haar bloeiende jeugdwerking naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van de 

Koninklijke Harmonie van Eine. Bovendien verscheen er dat weekend in De Standaard een mooi artikel over de 

tendens van verjonging en vervrouwelijking bij blaasorkesten, waarin VLAMO eveneens aan het woord kwam. 

Twee maanden later was er geen reden meer tot feesten. Maar ook in tijden van lege podia en repetitielokalen 

slaagden we erin om onze sector in de spotlights te plaatsen. VLAMO’s brede oproep om deel te nemen aan onze 

muzikale actie Samen solo met VLAMO viel niet in dovemansoren. Flanders DC nam ons initiatief op in het 

blogartikel ‘De coronacrisis: creativiteit redt de wereld’, maar de massale muzikale solidariteit bleef ook niet 

onopgemerkt bij de traditionele media. Integendeel: zowat alle regionale én nationale kranten, radiostations en 
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televisiezenders brachten een of meerdere muzikanten aan het woord of in beeld met We zullen doorgaan. Ook de 

VRT NWS-redactie kon er niet omheen en koos als outro van het Journaal op 3 april 2020 voor beelden van een 

trompettist die duidelijk met onze VLAMO-partituur aan de slag gaat. 

 

Figure 25: © VRT NWS – ‘We zullen doorgaan’ te zien en te horen in outro VRT-Journaal 7 op 3 april 2020 

In juni sloeg VLAMO de handen in elkaar met enkele collega-amateurkunstenorganisaties om op de VRT aandacht 

te vestigen op de onduidelijkheid omtrent de heropstart van koren, theatergezelschappen en blaasorkesten. 

VLAMO ging in gesprek met Klara, Opendoek tekende present in De Ochtend van Radio 1 en Koor&Stem kwam 

aan bod in het VRT-Journaal.  

In het najaar kwam onze sector ook in de media naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek naar 

amateurkunsten, een onderzoek met bijbehorende publicatie DIT DOET ME WAT van De Federatie en OP/TIL, 

waar ook VLAMO aan meewerkte.  

Verder onderhielden we ook onze kersverse samenwerking met Evil Penguin TV, het nieuwe online platform voor 

Belgische podiumkunsten dat midden 2019 het levenslicht zag. Toen ze midden maart één maand lang hun hele 

digitale catalogus (met dus ook alle VLAMO-content) gratis ter beschikking stelden, deelden we deze actie maar 

al te graag met onze achterban. In mei werd onze algemeen directeur ook geïnterviewd in de reeks The Penguin’s 

Diary, een digitaal dagboek waarin verschillende actoren binnen de culturele sector aan het woord kwamen over 

het leven in de culturele quarantaine. Dit interview verscheen in juni online.  
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ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 5.5.1: In 2021 blijven we onze mediapartners koesteren en uitbreiden. We zorgen onder meer voor 

een update van onze internationale perslijst, ter voorbereiding van enkele gerichte internationale mailings. 

Daarnaast herbekijken we onze aanpak omtrent perscontacten en persberichten ook binnen het breder kader van 

ons communicatiebeleid, naar aanleiding van de nieuwe beleidsperiode 2022-2026.  

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 5.6 

VLAMO behartigt de belangen van amateurmuzikanten door contacten te onderhouden met belangrijke 

stakeholders. 

 

STAND VAN ZAKEN 

VLAMO wil niet enkel ten dienste staan van de instrumentale amateurmuzieksector, maar wil haar leden ook 

vertegenwoordigen. Daarom onderhoudt VLAMO banden met verschillende overheden, zowel federaal, Vlaams, 

provinciaal als lokaal. Daarnaast zijn ook goede samenwerkingen binnen de sector onontbeerlijk.  

“In nood leert men zijn vrienden kennen”, luidt het spreekwoord. De gemeenschappelijke problemen, noden en ook 

frustraties die voortvloeiden uit het coronajaar 2020 brachten de sector dan ook dichter bij elkaar dan ooit 

tevoren.  

Zo overlegden we op geregelde tijdstippen met onze belangenbehartiger De Federatie en onze collega-

amateurkunstenorganisaties. Dit gebeurde niet alleen binnen het (reeds bestaande) maandelijkse DOL 

(sector/directeurenoverleg, platform voor uitwisseling en afstemming met de andere AK-organisaties en De 

Federatie), ook tussentijds werden de koppen virtueel bij elkaar gestoken naar aanleiding van aankomend corona-

overleg met de overheid, nieuwe maatregelen en hun gevolgen, de bijbehorende communicatie en verdere acties. 

Ook in het MuziekOverleg, een overlegplatform van de hele muzieksector in Vlaanderen, stond corona steeds 

hoog op de agenda. 

Verder leidde de crisis in de brede cultuur- en evenementensector ook tot de oprichting van de Crisiscel Cultuur, 

waarin ook de amateurkunstensector vertegenwoordigd is.  

Daarnaast verbeterden we via enkele nieuwe vaste contacten binnen het kabinet en het departement cultuur onze 

rechtstreekse contacten met de Vlaamse overheid. Hierdoor konden we de noden van onze sector en de 

onduidelijkheden sneller ophelderen en verder overleg initiëren. We hopen dan ook dat we deze goede 

verstandhouding verder kunnen meenemen naar de toekomst.  

VLAMO bleef daarnaast ook in contact met andere stakeholders: 
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• DKO (via VerDi, zie boven) 

• muziekfederaties in het buitenland:  

We volgden de buitenlandse coronasituatie en bijbehorende maatregelen voor de amateurmuziek sterk, 

via onze contactpersonen en infokanalen van onder meer KNMO (Nederland), CMF (Frankrijk) en NMF 

(Noorwegen). Daarnaast waren er ook contacten met onze Nederlandse collega’s omtrent het 

#VLAMOMENT, het documentatiecentrum en ons erfgoedtraject rond de fanfarecultuur.  

• auteursrechtenorganisaties:  

We ijverden voor compensatiemaatregelen voor onze muziekverenigingen bij Semu en Unisono/Sabam. 

• ondersteunende organisaties: 

Samen met Assist werden er bergen werk verzet voor onze nieuwe VLAMO-omgeving in Assist Online. 

Naast alle coronakommer en –kwel kreeg ook het bevolkings- en ledenonderzoek rond Amateurkunsten verder 

vorm. Dit traject ontstond vanuit het DOL (directeurenoverleg) dat maandelijks plaatsvindt bij De Federatie, en in 

samenwerking met OP/TIL. Een decennium na het eerste grootschalig onderzoek namen onderzoekers van de 

vakgroep sociologie aan de UGent onder leiding van prof. dr. John Lievens het statistisch onderzoek voor hun 

rekening. Naast onze medewerking in het kader van het ledenonderzoek, waarbij de achterban van de negen 

landelijke amateurkunsten werden ondervraagd, leverde VLAMO ook de nodige input, contacten en feedback voor 

de bijbehorende publicatie DIT DOET ME WAT. 

Deze publicatie en de bijbehorende website amateurkunsten.be bundelen zowel de onderzoeksresultaten als 

verhalen en getuigenissen uit de sector. Ook vertegenwoordigers van VLAMO en onze muziekverenigingen komen 

er ruimschoots in beeld en aan het woord. De perslancering van deze publicatie vond coronaproof plaats op vrijdag 

9 oktober in bibliotheek Permeke in Antwerpen, in het bijzijn van minister-president Jan Jambon.  
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Figure 26: VLAMO-muzikant Elisabeth Blontrock in DIT DOET ME WAT (2020) © De Federatie en OP/TIL 

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 5.6.1.: Onder het motto “Never change a winning team” willen we de aangehaalde contacten met 

onze collega-amateurkunstenorganisaties en De Federatie in stand houden. Ook post-corona is het voor 

gelijkgestemde organisaties en hun medewerkers uitermate interessant om kennis uit te wisselen over thema’s die 

onze amateurkunsten en hun beoefenaars aanbelangen. VLAMO blijft ook binnen het bestuur van De Federatie een 

actieve rol opnemen. 

ACTIEPUNT 5.6.2.: In 2021 duiken we dieper in het amateurkunstenonderzoek en destilleren we hieruit 

interessante informatie rond het amateurmuziekverenigingsleven om te delen met onze achterban. 
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OPERATIONELE DOELSTELLING 5.7 

VLAMO plaatst de instrumentale amateurmuziek in een positief daglicht door middel van een kwalitatief 

informatieaanbod.  

 

STAND VAN ZAKEN 

VLAMO wil dé place to be zijn voor alles wat te maken heeft met instrumentale muziek – ook voor zij die niet 

musiceren. Voor vragen, advies en expertise klop je op de deur van VLAMO, en over dat gegeven mag absoluut 

geen twijfel bestaan. Nauwgezet toezien op de kwaliteit van informatie die over de communicatietoonbank gaat is 

dan ook de interne norm, en tegelijkertijd een middel om te waken over het imago van de instrumentale 

amateurmuziek. VLAMO fungeert immers ook als uithangbord voor de instrumentale muziekwereld. Daarnaast 

springen we als intermediair in de bres, daar waar de instrumentale muzikant en (kleine) verenigingen al eens 

vergeten zouden worden. 

In 2020 zette VLAMO alles op alles om haar leden en verenigingen te voorzien van actuele, correcte en specifieke 

corona-informatie voor amateurmuziekbeoefening. Door het aanbieden van kant-en-klare informatie wilden we 

onze leden zoveel mogelijk ontzorgen, zodat zij zich volop konden focussen op de praktijk, nl. hiermee aan de slag 

gaan binnen hun vereniging. Toen de deuren van de trainings- en repetitielokalen opnieuw mochten opengaan, 

blonken onze verenigingen uit in professionalisme. Maatregelen werden strikt opgevolgd, mondmaskers en 

ontsmettingsmiddelen werden voorzien. VLAMO bracht de goede praktijken van haar heropstartende 

verenigingen dan ook maar al te graag uitgebreid in beeld, zowel online als offline.  

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 5.7.1: Cf. Actiepunt 1.2.1. (corona-info) 

ACTIEPUNT 5.7.2: Cf. Actiepunt 1.2.2 en 5.2.2 (nieuwe VLAMO-website) 

ACTIEPUNT 5.7.3: Cf. Actiepunt 1.2.3 en 4.7.6 (VLAMO-kennisbank) 

ACTIEPUNT 5.7.3: Cf. Actiepunt 1.2.4 (mogelijkheden Assist)  

ACTIEPUNT 5.7.4: Cf. Actiepunt 2.2.3 en 2.2.4 (VLAMO-toolbox) 

ACTIEPUNT 5.7.5: Cf. Actiepunt 5.2.1 en 5.2.4. Ook via de diverse (socialemedia)kanalen die VLAMO hanteert (of 

plant te hanteren, bv. podcasts) zal het toegankelijk en gebruiksvriendelijke kennisaanbod onder de aandacht 

gebracht worden. 
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OPERATIONELE DOELSTELLING 5.8 

VLAMO pakt uit met een grootschalig project om positieve aandacht te vestigen op de sector. 

 

STAND VAN ZAKEN 

De instrumentale amateurmuziek staat nog te weinig in the picture. Vaak worden er – eerder traditionele – 

veronderstellingen gemaakt over harmonies, fanfares, showkorpsen en andere orkestvormen. VLAMO ziet het als 

haar rol om de instrumentale amateurmuziek positief uit te dragen, om aan te tonen dat die wereld levendiger is 

dan ooit, dat ze mensen samenbrengt en effectieve verandering teweegbrengt in de maatschappij. Duidelijk moet 

ook zijn dat het amateurmuziekleven bijdraagt als wapen tegen maatschappelijke verzuring. Hiervoor kan een 

grootschalig evenement een hefboom zijn.  

Het moet gezegd, ondanks de harde klappen die onze sector te verduren kreeg, zette het muziekverenigingsleven 

in 2020 haar beste beentje voor. Via onze 

communicatiekanalen brachten we dan ook 

graag de creativiteit, de veerkracht en het 

professionalisme van onze leden naar 

voren. 

Samen solo met VLAMO vormde 

ongetwijfeld het meest grootschalige én 

warmste evenement van en voor 

muzikanten en muziekverenigingen in 

2020. Het concept was simpel: muziek 

spelen om 20 uur op de tonen van Ramses 

Shaffy, om iedereen te bedanken die zich 

inzet voor anderen en de gemeenschap, 

voor iedereen die er thuis het beste van 

maakt ... maar ook omdat muziek verbindt én ontspant. Op een moment waarop de wereld op zijn kop stond en 

iedereen in zijn kot moest blijven, zorgde dit initiatief voor muzikale verbondenheid in Vlaamse straten en op 

sociale media. Onvergetelijk! 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 6 

INTERNATIONALISERING 
VLAMO WIL INTERNATIONAAL EEN ROL OPNEMEN BIJ HET UITWISSELEN VAN KENNIS EN 
WIL MENSEN VERBINDEN OVER DE GRENZEN HEEN. 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 6.1 

VLAMO organiseert Europese kampioenschappen. In 2017 organiseert VLAMO het Europees 

Brassbandkampioenschap in het Kursaal in Oostende. In 2018 organiseert VLAMO het Europees 

Harmoniekampioenschap in Bozar in Brussel.  

STAND VAN ZAKEN  

VLAMO realiseerde de organisatie van beide Europese kampioenschappen en zette zichzelf hiermee internationaal 

op de kaart als een professionele en gastvrije organisatie. De details van beide evenementen werden uitvoerig 

beschreven in de vorige voortgangsrapporten. 

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 6.1.1: In 2021 verkennen we verder de mogelijkheden om in de toekomst (periode 2025-2028) 

opnieuw een Europees Brassbandkampioenschap te organiseren in België.  

ACTIEPUNT 6.1.2: In 2020 legden we de eerste contacten met Visit Flanders Convention Bureau en WASBE 

(World Association of Symphonic Bands and Ensembles) om in 2026 een WASBE-conferentie te organiseren in 

België. Het VLAMO-bestuur besliste om alles op te starten voor de kandidatuurstelling bij WASBE. In 2021 zullen 

we dan ook deze kandidatuur voorbereiden. 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 6.2 

VLAMO treedt actief op als partner in verschillende internationale evenementen. Jaarlijks willen we drie 

internationale evenementen coproduceren of ondersteunen. 
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STAND VAN ZAKEN 

De stuurgroep Brassbands had samen met de regio Noordrijn-

Westfalen (Duitsland) een jeugdproject op poten gezet voor 

muzikanten die minimum één jaar een brassbandinstrument 

spelen. Dit samenwerkingsproject zou voor de eerste keer 

plaatsvinden van 20 tot 24 juli 2020. Wegens de covidpandemie 

werd dit uitgesteld naar 2021. 

Het werk The World Rejoicing van componist Edward Gregson 

was het resultaat van een samenwerking tussen de vijf 

belangrijkste brassbandlanden van Europa, waaronder 

Vlaanderen. De partituren werden in 2020 geleverd en alles was 

klaar om het werk in première te laten gaan tijdens het British 

Open Brass Band Championship (Groot-Brittannië) tot corona 

daar een stokje voor stak. De uitstelde première zou in 2021 

moeten plaatsvinden. 

De Stuurgroep MajoTwirl startte in 2020 met het grondig 

reviseren van het vormingsaanbod. Daarvoor werkten de stuurgroepleden samen met de Nederlandse 

concullega’s, met wie ze al jaarlijks de V/N Champions Trophy van de Lage Landen organiseren. Beide partners 

willen het aanbod meer stroomlijnen en de cursussen één maken zodat opleidingen voortaan helemaal gelijk zullen 

lopen met elkaar. Bijkomend kunnen internationale wedstrijden en andere activiteiten daar eveneens de vruchten 

van plukken.  

Verder zette de stuurgroep de eerste belangrijke stappen richting een vernieuwd wedstrijdreglement MajoTwirl, 

naar analogie met de internationale reglementen. Aangezien veel atleten uit Vlaanderen ook deelnemen aan 

internationale wedstrijden, is het belangrijk dat ook VLAMO zich aanpast aan de Europese richtlijnen. Tijdens 

coachesmeetings (offline en online) werden onze coaches hierover ingelicht. 

Niet alleen als partner, maar ook bij de organisatie van onze eigen activiteiten mikken we op een internationaal 

deelnemersveld: 

• De VLAMO Open Fanfare- en Harmoniekampioenschappen staan helemaal open, ook voor buitenlandse 

orkesten. In 2020 was er voor het VLOF een Nederlandse Fanfare ingeschreven. Aangezien fanfares echt 

een fenomeen zijn van de Lage Landen is een Engelstalig persbericht en reglement hier niet nodig. Bij de 

uitnodigingen voor de harmonies voor het VLOH 2021 werd hier extra aandacht aan besteed met een 

Engelstalige versie van het persbericht en reglement. Helaas moesten we zowel het VLOF 2020 als het 

aankomende VLOH 2021 annuleren wegens corona. 

Figure 27: © Edward Gregson – The World Rejoicing 
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• Onze VLAMO Compositiewedstrijd staat eveneens open voor componisten wereldwijd. In 2020 maakten 

we naar aanleiding van de VLAMO Compositiewedstrijd voor Fanfare 2021 naast een Nederlandstalige 

ook een Engelstalige infopagina en reglementen aan op onze website. Daarnaast werd er ook een 

Engelstalige mailing uitgestuurd naar onze internationale contacten. 

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 6.2.1: Hoewel de internationale kalender momenteel nog onzeker is, hopen we volgend jaar opnieuw 

enkele internationale evenementen te mogen ondersteunen en/of coproduceren. Enkele voorbeelden: 

• VLAMO is opnieuw partner van het EMJ (Europees Muziekfestival voor de Jeugd) in Neerpelt. Na de 

annulering van het festival in 2020 plant de organisatie in mei 2021 een online event. Groepen zullen 

optreden voor een internationale jury met vooraf opgenomen, zelf te kiezen muziekwerken. Alle 

juryconcerten kunnen tijdens het festival bekeken worden via een van de streams. De jury zal geen 

quotering voorzien maar een evaluatie met een opbouwend verslag dat de deelnemende groepen 

inspiratie kan bieden voor volgende concerten.  

• De stuurgroep Brassbands pikt de geplande (maar geannuleerde) samenwerking met de regio Noordrijn-

Westfalen (Duitsland) opnieuw op. Dit jeugdproject is gericht op muzikanten die minimum één jaar een 

brassbandinstrument spelen. Met Let’s Brass zal VLAMO voor de eerste maal aansluiten bij de jeugdstage 

Next Generation in Duitsland van 24 tot en met 30 juli 2021. Tegelijkertijd onderzoeken we de 

verschillende scenario’s om de stage in 2022 in Vlaanderen te kunnen organiseren. 

• Andere evenementen verschoven uit voorzorg al naar 2022, zoals de Euregioparade. Dit tweejaarlijkse 

evenement zou oorspronkelijk op 28 juni 2020 plaatsvinden in Hasselt. VLAMO en LBT (Limburgse Bond 

van Tamboerkorpsen, uit Nederland) verlenen beurtelings in Nederlands en Belgisch Limburg onderdak 

aan deze parade, ondersteund door het stadsbestuur en de plaatselijke muziekverenigingen.  

ACTIEPUNT 6.2.2: Begin 2021 maken we werk van een aanvraagdossier binnen een bilaterale projectoproep 

2021-2023 in het kader van een Cultureel Samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en  Québec. Hiervoor 

gingen we een nieuwe samenwerking aan met twee Québecoise partners, nl. Fédération des Harmonies et 

Orchestres Symphoniques du Québec en het Comité Organisateur de Festival des Harmonies de Québec. Binnen 

de context van deze aanvraag leggen we de basis voor enkele nieuwe trans-Atlantische evenementen die de 

blaasmuziek in de kijker zullen zetten. 

ACTIEPUNT 6.2.3: Voor de eerstkomende VLAMO Open Fanfare- en Harmoniekampioenschappen, respectievelijk 

in 2022 en 2023, worden in 2021 de eerste uitnodigingen en persberichten uitgestuurd naar buitenlandse 

partners en andere contacten. 
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ACTIEPUNT 6.2.4: In 2021 steekt VLAMO haar internationale compositiewedstrijd voor lagere afdelingen (derde 

en tweede afdeling) in een nieuw kleedje. Vanaf nu gaan we niet meer op zoek naar nieuw werk voor harmonie en 

fanfare tegelijk: deze disciplines zullen elkaar afwisselen. Zo willen we componisten nog meer stimuleren en 

inspireren om een muziekstuk te creëren op maat van de beoogde orkestvorm en het bijbehorend 

instrumentarium. Kwaliteit boven kwantiteit dus. De VLAMO Compositiewedstrijd voor Fanfare 2021 zal dus 

exclusief op zoek gaan naar nieuwe composities voor fanfare. 

ACTIEPUNT 6.2.5: In een uniek samenwerkingsverband tussen vijf verschillende landen werd een nieuwe 

compositie van Edward Gregson besteld. Het werk dat de titel The World Rejoicing kreeg zal als de situatie het 

toelaat geprogrammeerd worden op volgende internationale wedstrijden:  

o British Open Brass Band Championships (Groot-Brittannië ) 

o NBK (Nederland) | Nederlandse Brassbandkampioenschappen 

o VLAMO (België) | Brassbandkampioenschap 

o SWBB (Zwitserland) | Schweizerischer Brass Band Wettbewerb 

o NMF (Noorwegen) | NM Brass 

ACTIEPUNT 6.2.6: De Stuurgroep MajoTwirl zet in 2021 haar proces verder om het vormingsaanbod grondig te 

reviseren in samenwerking met de NBTA Nederland (National Baton Twirling Association). De opleidingen van 

beide partners willen we in de toekomst gelijk laten lopen met elkaar en daarom zullen de cursussen eengemaakt 

worden.  

ACTIEPUNT 6.2.7: 2020 was een voorbereidingsjaar voor het vernieuwde MajoTwirl-wedstrijdreglement. In 2021 

staan er internationaal nog heel wat aanpassingen op stapel, die VLAMO op de voet zal volgen. Begin 2021 zal de 

Stuurgroep MajoTwirl tijdens een online coachesmeeting al een eerste toelichting geven. We blijven de 

internationale reglementswijzigingen opvolgen en brengen onze coaches hiervan stelselmatig op de hoogte. Het 

doel is om het vernieuwde wedstrijdreglement in werking te laten treden vanaf de wedstrijden in het najaar van 

2021. 
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OPERATIONELE DOELSTELLING 6.3 

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

 

STAND VAN ZAKEN 

Het Europees Brassbandkampioenschap in Palanga (Litouwen) zou plaatsvinden tijdens het weekend van 1 tot en 

met 3 mei 2020. Brassband Willebroek zou er als nationaal kampioen van 2019 ons land vertegenwoordigen, 

maar corona besliste daar anders over. Het EBBC 2020 werd geannuleerd. Ook de komende editie van 2021 zal 

zeker niet live plaatsvinden. De organisatie van EBBC denkt aan een virtueel alternatief.  

Diezelfde maand zou de Koninklijke Harmonie van Peer als VLAMO-afgevaardigde voor het Europese 

Harmoniekampioenschap (ECWO) van 23 mei 2020 naar Amiens trekken. Ook dit maakte de pandemie 

onmogelijk. De organisatie van ECWO besliste om het kampioenschap te verplaatsen naar 2022.  

Het Europees CISM Kampioenschap voor blaaskapellen dat van 1 tot en met 5 juli in Kerkrade zou plaatsvinden, 

werd eveneens door de coronapandemie geannuleerd. Deze annulering betekende een grote domper voor De 

Essener Muzikanten, die als winnaar van de Wedstrijd voor Blaaskapellen VLAMO mocht vertegenwoordigen op 

het kampioenschap. Het is nog onduidelijk wanneer de volgende editie er komt. 

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 6.3.1: De winnaar van de laatste 

editie van ons nationale 

Brassbandkampioenschap (2019) is 

Brassband Willebroek. Zij zullen VLAMO dan 

ook vertegenwoordigen mocht er een 

virtueel alternatief voor het EBBC 2021 

uitgewerkt worden. De liveversie van het 

EBBC 2021 is (net als die van 2020) omwille 

van de COVID-19 al geschrapt. 

 

ACTIEPUNT 6.3.2: De Koninklijke Harmonie van Peer, die al tijdens het VLAMO Open Harmoniekampioenschap van 

17 maart 2019 geselecteerd werd, zal als VLAMO-afgevaardigde deelnemen aan het Europese 

Harmoniekampioenschap (ECWO) dat werd uitgesteld naar mei 2022. Amiens in Frankrijk blijft de gaststad voor 

dit kampioenschap in 2022. 

Figure 28: Social Distanced Banding YouTube-kanaal © Brassband 
Willebroek (mei 2020) 
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ACTIEPUNT 6.3.3: We onderzoeken of we eveneens een winnende VLAMO-band kunnen afvaardigen naar een 

erkende Europese wedstrijd voor drum-, percussie- of showkorpsen, zoals dit reeds het geval is voor harmonies 

(winnaar VLOH gaat naar ECWO), brassbands (winnaar BBK gaat naar EBBC) en blaaskapellen (winnaar van de 

Wedstrijd voor Blaaskapellen gaat naar het EBK). 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 6.4 

VLAMO ondersteunt jonge talenten in de uitbouw van een internationale carrière. 

 

STAND VAN ZAKEN 

VLAMO had twee jonge muzikanten geselecteerd (Julie Laureyn en Delphine Simoens) voor deelname aan de EYBB 

of Europese Jeugdbrassband. Dit is een tiendaagse internationale muziekstage onder leiding van een 

gerenommeerde dirigent die elk jaar als onderdeel van het EBBC georganiseerd wordt. Helaas was dit evenement 

door corona hetzelfde lot beschoren als het kampioenschap zelf, waardoor dit niet kon plaatsvinden. Ook in 2021 

zal er door het ontbreken van een EBBC 2021 geen EYBB georganiseerd worden. 

Daarnaast werd eveneens de wedstrijd SONATINA geannuleerd vanwege dezelfde gekende reden. In deze 

competitie nemen de beste jonge slagwerkers, koper- en houtblazers uit de Vlaamse, Franse en Duitstalige 

Gemeenschap het tegen elkaar op. 

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 6.4.1: De wedstrijd SONATINA is een gezamenlijke organisatie van de drie regionale federaties: 

Födekam Ostbelgien, USM en VLAMO. Jaarlijks neemt één partner de algemene organisatie op zich, waarbij de 

andere federaties de ondersteuning ervan orkestreren. In 2021 is het de beurt aan USM, die deze wedstrijd op 27 

juni in het conservatorium van Bergen zal organiseren. VLAMO kan 10 kandidaten hiernaartoe afvaardigen: zij 

zullen geselecteerd worden tijdens VIRTUOSO, VLAMO’s virtuele solistenwedstrijd. 

ACTIEPUNT 6.4.2: Cf. Actiepunt 6.2.1 (Let’s Brass en Next Generation) Samenwerkingsproject voor jonge 

brassmuzikanten tussen VLAMO en de regio Noordrijn-Westfalen uit Duitsland. 
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OPERATIONELE DOELSTELLING 6.5 

VLAMO bouwt mee aan een internationaal netwerk om knowhow uit te wisselen binnen de instrumentale 

amateurmuzieksector en neemt hierin een leidende rol op. 

 

STAND VAN ZAKEN 

Als lid van EBBA (European Brass Band Association) kan VLAMO jaarlijks een band afvaardigen naar het Europese 

Brassbandkampioenschap (EBBC), alsook twee jonge talentvolle muzikanten naar de Europese Jeugdbrassband 

(EYBB). Voor 2020 en 2021 is dat door de covidpandemie helaas niet mogelijk.  

VLAMO zal in 2021 wel een meer prominente rol vertolken binnen de EBBA-sfeer, aangezien de maatschappelijke 

zetel van EBBA naar België verhuist, en beter nog: als huisgenoot van het centrale secretariaat van VLAMO in 

Gent.  

Het geplande Europees Harmoniekampioenschap (ECWO) in Amiens kon in 2020 niet plaatsvinden, maar wordt 

verschoven naar 2022. Het overleg tussen de vier grote internationale organisaties (ECWO, EBBA, CISM en WMC) 

wordt mee verschoven naar 2022. De maatschappelijke zetel van ECWO bevindt zich al sinds de oprichting in 

Gent, op het adres van VLAMO en bovendien levert VLAMO ook de penningmeester van deze internationale 

organisatie. We blijven onze voortrekkersrol in deze organisatie ook in de komende jaren opnemen. 

VLAMO is verder ook lid van de internationale koepelorganisatie Amateo. Amateo overkoepelt alle 

amateurkunstenorganisaties en –koepels in Europa. Aangezien we reeds actief zijn binnen internationale 

organisaties die specifiek actief zijn voor onze disciplines, nemen we geen actieve rol op in Amateo. Amateo 

plaatste VLAMO wel in de spotlights op hun website: https://amateo.org/vlamo-belgium/. 

Daarnaast onderhoudt VLAMO nauwe contacten met de Nederlandse muziekorganisaties KNMO (Koninklijke 

Nederlandse Muziek Organisatie, de Nederlandse VLAMO zeg maar) en Stichting CRON (Centrum Repertoire 

Ontwikkeling Nederland). 

• Geïnspireerd door ons Vlaamse erfgoedtraject, besloot Stichting CRON zich in 2020 aan te melden bij 

KIEN (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed in Nederland) en zo haar schouders te zetten onder het 

verkrijgen van een Nederlandse erkenning voor de fanfarecultuur. Ondertussen is hun aanmelding bij het 

Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland een feit, en dienden onze Nederlandse partners hun borgingsplan 

in voor een erkenning op de Nederlandse Inventaris. Bovendien was VLAMO op vrijdag 27 november 

2020 virtueel te gast op de derde editie van de Nederlandse Fanfare Repertoire en Netwerkdagen. 

Samen met CEMPER (Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed) gaven we er een uiteenzetting van ons 

erfgoedtraject in Vlaanderen.  

https://amateo.org/vlamo-belgium/
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• Verder was er begin 2020 een overleg met Paul Doop (KNMO) en Amin Michel (Inclusion4Diversity) naar 

aanleiding van het #VLAMOMENT. Diezelfde Paul Doop trad bovendien ook op als moderator op Ronde 

20, een overlegmoment over de wedstrijdreglementen van de VLAMO Showwedstrijden (zie onder 

Operationele Doelstelling 3.2). In het voorjaar was er ook een informeel overlegmoment tussen enkele 

medewerkers van VLAMO en KNMO om kennis uit te wisselen over de coronadienstverlening (zie onder 

Operationele Doelstelling 3.8).  

Tot slot kijkt VLAMO verder dan Europa. Zo breidden we eind 2020 ons netwerk uit met twee Québecoise 

contacten, nl. Fédération des Harmonies et Orchestres Symphoniques du Québec en het Comité Organisateur de 

Festival des Harmonie de Québec, met als bedoeling de basis te kunnen leggen voor een bilaterale trans-

Atlantische samenwerking.  

 

ACTIEPUNTEN 

ACTIEPUNT 6.5.1: Van zodra de erkenning van de fanfarecultuur ook in Nederland een feit is, onderzoekt VLAMO 

samen met haar Nederlandse partners de internationale samenwerkingsmogelijkheden voor het indienen van een 

multinationale aanvraag (Vlaanderen-Nederland) voor de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel 

Erfgoed van UNESCO.  

ACTIEPUNT 6.5.2: Cf. Actiepunt 6.2.6. De Stuurgroep MajoTwirl zet in 2021 het proces verder in het grondig 

reviseren van het vormingsaanbod in samenwerking met Nederland. 

ACTIEPUNT 6.5.3.: Cf. Actiepunt 6.2.2. Begin 2021 maken we werk van een aanvraagdossier binnen een bilaterale 

projectoproep 2021-2023 in het kader van een Cultureel Samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Québec, 

in samenwerking met de twee hierboven vermelde Québecoise partners.  
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 7 

ERFGOED 
VLAMO WIL HAAR VLAAMS MUZIKAAL ERFGOED VALORISEREN IN SAMENWERKING MET 
EXPERTISECENTRA. 

VLAMO is geen erkende erfgoedorganisatie, maar ziet zichzelf echter wel als hoofdrolspeler in 

het bewaren en ontsluiten van het muzikale erfgoed dat ons orkestleven heeft voortgebracht. 

“Ons” orkestleven, aangezien lokale orkesten een sleutelrol speelden de voorbije eeuwen, en 

blaasorkesten in onze contreien mochten ontkiemen. Terwijl het harmonieorkest zich over de 

hele wereld heeft verspreid, typeert de klassieke fanfare Vlaanderen en Nederland. VLAMO wil 

dit rijke levende muzikaal erfgoed waarderen, in beeld brengen en ontsluiten. 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 7.1 

VLAMO werkt samen met CEMPER (Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed) om het rijke muzikale erfgoed te 

bewaren en te ontsluiten. Concreet willen we samen met hen de fanfarecultuur laten erkennen als immaterieel 

erfgoed. 

 

STAND VAN ZAKEN 

Het voorjaar van 2020 vormde de laatste rechte lijn voor onze aanvraag voor de Inventaris Vlaanderen van het 

Immaterieel Cultureel Erfgoed.  

Op 27 januari kwam de werkgroep met vertegenwoordigers uit de erfgoedgemeenschap voor een tweede maal 

fysiek samen. We bogen ons over de vragenlijst van het aanvraagdossier en bespraken welke elementen er niet 

mochten ontbreken in de beschrijving van het erfgoed. Bij een tweede bijeenkomst op 8 maart besprak de 

werkgroep de eerste aanzet voor de beschrijving en keken we met een vergrootglas naar de borgingsacties. 

Vanuit de gemaakte SWOT-analyse konden we concrete acties opstellen voor de nabije en verdere toekomst (zie: 

www.vlamo.be/artikel/erkenning-fanfarecultuur-is-een-feit).  

https://www.vlamo.be/artikel/erkenning-fanfarecultuur-is-een-feit
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Begin maart deed VLAMO via haar online en offline communicatiekanalen ook een algemene oproep voor 

sprekende fanfarebeelden om tezamen met het dossier in te dienen. Uit de 300 ingestuurde foto’s selecteerde 

de werkgroep uiteindelijk 10 beelden.  

Vervolgens zorgde de lockdown ervoor dat de volgende stappen en communicatie binnen de werkgroep digitaal 

moesten verlopen. Het geplande infomoment tijdens het VLAMO Open Fanfarekampioenschap op 15 maart kon 

niet plaatsvinden. Waar het coronavirus roet in het eten strooide, daar werden creatieve oplossingen bedacht en 

uitgevoerd.  

• Zo verspreidde VLAMO een #fanfarefan-kader om 

Facebookprofielfoto’s mee op te fleuren, en onze VLAMO-

medewerkers riepen fanfarefans via een filmpje op om ons 

ook een filmpje van zichzelf te bezorgen waarin ze duidelijk 

maakten fanfarefan te zijn. Al die oproepen werden in een 

korte periode van een tweetal weken meermaals 

gecommuniceerd – én verder verspreid door 

enthousiastelingen – via onze sociale mediakanalen, zoals 

Facebook en Instagram, en via nieuwsbrieven en ons 

magazine Klankbord. Vanuit elke windrichting, zelfs vanuit 

Frankrijk en Japan, betuigden muzikanten en 

sympathisanten hun steun en namen ze deel aan de acties. 

• Daarnaast kreeg de fanfarecultuur een eigen rubriek 

in Klankbord, waarin we meer context en duiding konden 

geven bij ons erfgoedtraject, de drijvende krachten en de 

bevindingen die we onderweg opdeden. 

De betrokken VLAMO-medewerkers gaven ondertussen vorm aan het dossier in samenspraak met de werkgroep, 

die hen van de nodige feedback voorzag. Op 15 april konden we onze lijvige, onderbouwde aanvraag indienen bij 

de overheid. Groot was dan ook onze vreugde toen wij aan het begin van de zomer vernamen dat de minister van 

Cultuur de fanfarecultuur toevoegde aan de Inventaris Vlaanderen.  

Deze erkenning is natuurlijk geen eindpunt, maar net het begin van een langdurig engagement om dit erfgoed te 

(her)(waard)eren, in beeld te brengen en een levendige toekomst te geven, door in te spelen op de kansen en 

uitdagingen van de fanfarecultuur. In 2020 zetten we hiervoor al enkele stappen in ons borgingsplan. 

Op vraag van de commissie dienden we in het najaar nog een uitwerking in omtrent de verwijzing naar de Lage 

Landen in de naamgeving, met een toelichting bij de internationale betrokkenheid. De erfgoedgemeenschap in 

Vlaanderen en Nederland deelt immers meer dan een verleden en een bezetting. Beide regio’s staan voor dezelfde 

uitdagingen om dit erfgoed een levendige toekomst te geven. Hiervoor staan we in contact met de Nederlandse 

Figure 29: VLAMO’s #fanfarefan-Facebookoproep  
op 4 april 2020 
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muziekorganisaties KNMO en Stichting CRON. In 2020 werd deze samenwerking verder uitgediept. Geïnspireerd 

door ons erfgoedtraject maakten zij werk van een aanvraag voor een erkenning op de Nederlandse Inventaris. Op 

vrijdag 27 november 2020 gaf VLAMO samen met CEMPER een uiteenzetting over ons Vlaamse erfgoedtraject 

op de online Fanfare Repertoire en Netwerkdagen. 

Daarnaast ontwikkelde de stuurgroep HaFa in het najaar binnen de context van onze borgingacties nog twee 

nieuwe initiatieven voor 2021:  

• VLAMO Internationale Compositiewedstrijd voor Fanfare (meer info onder actiepunt 6.2.4 en 

Operationele Doelstelling 7.3)  

• Workshop componeren en orkestreren voor fanfareorkest lagere afdelingen (meer info onder 7.3)  

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 7.1.1: Cf. Actiepunt 6.5.1 (prospectie multinationale UNESCO-aanvraag) 

ACTIEPUNT 7.1.2.: Cf. Actiepunt 6.2.4 en 7.3.1 (VLAMO Compositiewedstrijd voor Fanfare 2021) 

ACTIEPUNT 7.1.3: Cf. Actiepunt 7.3.2 (VLAMO-workshop componeren en orkestreren voor fanfareorkest lagere 

afdelingen) 

ACTIEPUNT 7.1.4. Cf. ACTIEPUNT 1.1.4 (derde luik Van Toeten Noch Blazen met aandacht voor (o.m.) fanfare-

instrumenten) 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 7.2 

VLAMO runt een open documentatiecentrum. Het documentatiecentrum herbergt meer dan 40.000 partituren, 

boeken, tijdschriften, geluidsopnames en audiovisuele opnames. VLAMO zal alle items digitaal ontsluiten. 

 

STAND VAN ZAKEN 

Hoewel de digitale ontsluiting van het VLAMO-documentatiecentrum binnen VLAMO een belangrijk streven is 

(zoals aangehaald onder Operationele Doelstelling 1.3) is de weg naar een digitale collectieregistratie er een van 

lange adem. Zo is er binnen de overheid nog geen duurzame oplossing voor de kwestie van het leenrecht binnen 

de amateurkunsten, en ook het auteursrecht is een complexe materie, waardoor er nog veel onduidelijkheid 

bestaat over de geldende regels. Hierdoor zullen we onze digitaliseringsdroom moeten meenemen naar de 

volgende beleidsperiode. 
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Bij het opstellen van de borgingsacties voor de fanfarecultuur, zag de werkgroep in het documentatiecentrum van 

VLAMO wel de ideale katalysator én facilitator voor de archiefzorg van ons muziekerfgoed, bijvoorbeeld door het 

aanleggen van een digitale bibliotheek en database, alsook via het in kaart brengen en – indien mogelijk – 

toegankelijk maken van oude (rechtenvrije) en nieuwe werken. 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 7.2.1: Cf. Actiepunt 1.3.1 (inscannen partituren) 

ACTIEPUNT 7.2.2: Cf. Actiepunt 1.3.2 (rol documentatiecentrum binnen borgingsacties) 

ACTIEPUNT 7.2.3: Cf. Actiepunt 1.3.3 (samenwerkingsverbanden bibliotheeksysteem) 

ACTIEPUNT 7.2.4: Cf. Actiepunt 1.3.4 (leenrechtproblematiek, Digify) 

 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 7.3 

Om het fanfareorkest, een typisch Vlaamse orkestvorm, te promoten, zal VLAMO een tweejaarlijkse internationale 

compositiewedstrijd uitschrijven. Dit moet leiden tot een waardevolle aanvulling van het repertoire voor deze 

specifieke orkestvorm.  

 

STAND VAN ZAKEN 

Wegens de annulering van het VLAMO Open Fanfarekampioenschap (VLOF) kon The Promised Continent van Nick 

Van Elsen, geschreven in opdracht van VLAMO, nog niet in première gaan. De uitgestelde wereldpremière van het 

verplichte werk volgt tijdens het VLOH 2022. 

Bij VLAMO willen we ons actief blijven inzetten voor nieuw en kwalitatief fanfarerepertoire. Naast het 

verderzetten van onze tweejaarlijkse compositieopdracht voor het VLAMO Open Fanfarekampioenschap 

(hogere afdelingen), kreeg de tweejaarlijkse internationale compositiewedstrijd voor fanfare- en 

harmonieorkesten in lagere afdelingen in 2020 een make-over. Vanaf nu gaat de stuurgroep HaFa niet meer op 

zoek naar nieuw werk voor harmonie en fanfare tegelijk. Deze disciplines zullen elkaar vanaf 2021 afwisselen. 

Volgend jaar gaan we exclusief op zoek naar nieuwe composities voor fanfare. 

Hiermee maakten we meteen werk van een van onze borgingsacties: namelijk het organiseren van 

compositiewedstrijden specifiek voor fanfarerepertoire, in het bijzonder voor lagere afdelingen. Fanfares 

onderlijnen immers het belang van nieuw, kwalitatief repertoire voor alle niveaus, met voldoende aandacht voor de 

lagere afdelingen. Dit bleek onder meer uit de bevraging, de rondetafelgesprekken en de werkgroepbijeenkomsten 

die we organiseerden in de aanloop naar onze erfgoedaanvraag. Bestaande muziekstukken zijn vaak bewerkingen 
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van harmonie- of brassbandrepertoire, die niet altijd rekening houden met de typische instrumentatie van het 

fanfareorkest.  

Met de VLAMO Internationale Compositiewedstrijd voor Fanfare willen we componisten nog meer stimuleren 

en inspireren om een muziekstuk te creëren op maat van de beoogde orkestvorm en het bijbehorend 

instrumentarium. Kwaliteit boven kwantiteit dus.  

Onze stuurgroep HaFa zette ook nog haar tanden in een andere vooropgestelde borgingsactie met de 

voorbereidingen van een VLAMO workshop componeren en orkestreren voor fanfareorkest lagere afdelingen 

in 2021. Deze nieuwe workshop wil beginnende of ervaren componisten, geïnteresseerde arrangeurs en 

dirigenten, muzikanten en liefhebbers meer vertrouwd maken met het componeren en orkestreren voor 

fanfareorkest.   

 

ACTIEPUNTEN 2021 

ACTIEPUNT 7.3.1: Zie ook onder actiepunt 6.2.4. Componisten kunnen nog tot en met 31 augustus 2021 hun 

compositie indienen voor de eerste VLAMO Internationale Compositiewedstrijd voor Fanfare. Een professionele 

jury zal vervolgens alle inzendingen beoordelen.  

ACTIEPUNT 7.3.2: In het voorjaar van 2021 organiseert VLAMO een workshop componeren en orkestreren voor 

fanfareorkest lagere afdeling. Coaches Jan Van der Roost en Kevin Houben bezorgen de cursisten de nodige 

informatie en tips over het componeren en orkestreren voor het fanfareorkest, en dit op basis van 

luistervoorbeelden en partituren van bestaande composities. De klemtoon ligt op werken uit de lagere afdeling. 

We voorzien voor deelnemers ook de mogelijkheid om hun composities of orkestraties te laten verbeteren of 

bespreken met de docenten. 
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1: ACTIVITEITENKALENDER 2020 
 
Legende voor kolom Corona Update:  

• OK = deze activiteit kon doorgaan zoals gepland. 
• A= aangepast event (= dit event vond plaats in 2020, maar in een andere vorm/locatie/datum) 
• C= gecanceld vanwege corona 
• V= verschoven naar 2021 
• N = nieuw event 
• C/A = gecanceld vanwege corona en nadien in aangepaste vorm doorgegaan 

 
 

WANNEER WIE WELKE ACTIVITEIT WAAR WAT 
CORONA 
UPDATE 

JANUARI     

12 januari 2020 ANT Nieuwjaarsreceptie Gemeentehuis 
Westerlo PGA OK 

19 januari 2020 SGDRU Ronde ‘20 Wingene Vorming OK 

19 januari 2020 LIM Jeugdorkestenfestival Klein Brogel PGA OK 

25 januari 2020 LIM Infovergadering Blaaskapellen Houthalen Vorming OK 

25 januari 2020 SGBLA Regiomeeting Limburg en 
Vlaams-Brabant Houthalen Vorming OK 

26 januari 2020 VBR en 
BRU Vormingsdag MajoTwirl Aarschot Vorming OK 

27 januari 2020 CEN Werkgroep Fanfarecultuur GC De Zandloper 
Wemmel Vorming OK 

29 januari 2020 CEN Galaconcert SONATINA ACTION-SUD 
Nismes PGA OK 

FEBRUARI     

1 februari 2020 SGBLA Regiomeeting Oost- en 
West-Vlaanderen Ingelmunster Vorming OK 

8 februari 2020 LIM 
Provinciale wedstrijd solisten 

koperblazers 3de en 2de 
afdeling 

Muziekacademie 
Beringen PGA OK 

8 februari 2020 SGBLA Regiomeeting Antwerpen Zandhoven Vorming OK 
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8 en 9 februari 2020 LIM Vorming MajoTwirl Sport Vlaanderen 
Genk Vorming OK 

9 februari 2020 ANT Provinciale wedstrijd solisten 
houtblazers en slagwerk 

Muziekacademie 
Hemiksem PGA OK 

9 februari 2020 ANT Evaluatieconcerten Zaal Pax 
Hoogstraten PGA OK 

9 februari 2020 LIM 
Provinciale wedstrijd solisten 
koperblazers, slagwerk, STT 

en ensembles 

Muziekacademie 
Beringen PGA OK 

9 februari 2020 WVL Coachesmeeting MajoTwirl Kortrijk PGA OK 

15 en 16 februari 2020 SGACC Play-in accordeons 
Sint-Jan 

Berchmanscollege 
Mol 

Vorming OK 

15 en 16 februari 2020 LIM Provinciale wedstrijd solisten 
houtblazers en ensembles 

Muziekacademie 
Beringen PGA OK 

16 februari 2020 ANT Vorming MajoTwirl Kalmthout Vorming OK 

16 februari 2020 ANT Provinciale wedstrijd solisten 
koperblazers 

Muziekacademie 
Geel PGA OK 

16 februari 2020 ANT Provinciale wedstrijd solisten 
STT 

Muziekacademie 
Brasschaat PGA OK 

16 februari 2020 WVL Fagottendag Tielt Vorming OK 

16 februari 2020 SGSTT Con Trastes gitaardag CC Het Perron 
Ieper Vorming OK 

17 februari 2020 LIM Algemene Vergadering Greenville 
Houthalen Vorming OK 

22 februari 2020 LIM Infovergadering Slagwerk Houthalen Vorming OK 

22 februari 2020 SGMAJO Gradenopleiding Graad 1 Het Baronneke 
Deurne Vorming OK 

23 februari 2020 OVL 
Provinciale wedstrijd solisten 

koperblazers, houtblazers, 
slagwerk, STT en ensembles 

Deinze PGA OK 

29 februari 2020 LIM Play-in harmonies Houthalen-Lillo Vorming OK 

29 februari 2020 OVL Jaarvergadering Zottegem Vorming OK 

MAART     

8 maart 2020 ANT Vormingsdag MajoTwirl Linkeroever Vorming OK 
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8 maart 2020 LIM Evaluatieconcerten 
Regionale bond Beringen Koersel PGA OK 

8 maart 2020 CEN Werkgroep Fanfarecultuur GC De Zandloper 
Wemmel Vorming OK 

8 maart 2020 VBR en 
BRU 

Provinciale wedstrijd solisten 
koperblazers en STT 

Lemmensinstituut 
Leuven PGA OK 

8 maart 2020 WVL 
Provinciale wedstrijd solisten 
koperblazers, slagwerk, STT 

en ensembles 
Art’Iz Izegem PGA OK 

9 maart 2020 ANT Studiedag VLAMO komt naar 
je toe 

Zaal Ruggehof 
Deurne Vorming OK 

10 maart 2020 ANT Studiedag VLAMO komt naar 
je toe OC Tijl4 Dessel Vorming OK 

11 maart 2020 ANT Studiedag VLAMO komt naar 
je toe Accacialaan Boom Vorming OK 

CORONA 

14 maart 2020 ANT Evaluatieconcerten  VC De Kruierie 
Balen PGA V 

14 maart 2020 LIM G-activiteit ’t Weyerke Zolder PGA V 

15 maart 2020 CEN Infomoment Fanfarecultuur 
VLOF 

CC Zwaneberg 
Heist-op-den-Berg PGA C 

15 maart 2020 CEN Uitreiking VLAMO Award 
VLOF 

CC Zwaneberg 
Heist-op-den-Berg PGA C 

15 maart 2020 VBR en 
BRU 

Provinciale wedstrijd solisten 
houtblazers en slagwerk 

Lemmensinstituut 
Leuven PGA C 

15 maart 2020 WVL Provinciale wedstrijd solisten 
houtblazers Art’Iz Izegem PGA C 

15 maart 2020 SGHAFA VLOF | VLAMO Open 
Fanfarekampioenschap 

CC Zwaneberg 
Heist-op-den-Berg PGA V 

21 maart 2020 SGMAJO Gradenopleiding Graad 1 Het Baronneke 
Deurne Vorming V 

22 maart 2020 LIM Jeugdorkestenfestival Tessenderlo PGA V 

22 maart 2020 VBR en 
BRU 

Workshop instrument klein 
koper 

Zaal ReMi 
Humbeek  Vorming V 

28 maart 2020 CEN Music, money and more Greenville 
Houthalen Vorming C 

28 maart 2020 SGMAJO Examendag 
gradenopleidingen 

Het Baronneke 
Deurne Vorming V 
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29 maart 2020 OVL Evaluatieconcerten Berlare PGA C 

APRIL     

5 april 2020 ANT Vormingsdag MajoTwirl Sport Vlaanderen 
Herentals Vorming C/A 

6 april 2020 VBR en 
BRU Play-In senioren Berg en Dal 

Waanrode Vorming C 

6 t.e.m. 8 april 2020 WVL Koperstage Kortrijk Vorming C 

7 april 2020 OVL Play-in miniemen Kluisbergen Vorming C 

10 april 2020 WVL Play-in kinderen Egem Vorming C 

17 t.e.m. 19 april 2020 WVL Slagwerkstage Mesen Vorming V 

19 april 2020 SGMAJO Game Of Twirl 
Open evaluatiewedstrijd Linkeroever PGA C 

25 april 2020 SGMAJO V/N Champions Trophy 
voor Majorettes en Twirlers Waalwijk (NL) PGA C 

25 en 26 april 2020 CEN Finalewedstrijd voor solisten 
en kleine ensembles 

Lemmensinstituut 
Leuven PGA C 

25 april t.e.m. 3 mei 2020 CEN EYBB 2020 Palanga Litouwen PGA C 

26 april 2020 LIM Evaluatieconcerten 
accordeon Godsheide-Hasselt PGA V 

26 april 2020 WVL Vormingsdag MajoTwirl Oostrozebeke Vorming C 

28 april t.e.m. 4 mei 2020 CEN EBBC 2020 Palanga Litouwen PGA C 

MEI     

3 mei 2020 ANT Vormingsdag MajoTwirl De Bleukens Balen Vorming C/A 

3, 10, 17, 24 en 31 mei 2020 OVL Kouterconcerten Gent PGA C 

7 mei 2020 OVL Play-in senioren Berlare Vorming C 

7 mei 2020 WVL Seniorendag Eernegem PGA V 
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10 mei 2020 LIM 
Evaluatieconcerten 

regionale bond 
Maasmechelen 

Stokkem PGA V 

10 mei 2020 SGMAJO Gradenopleiding Graad 3 Linkeroever Vorming V 

16 mei 2020 SGMAJO Webinar 3 Baton MajoTwirl Virtueel webinar Vorming N 

16 mei 2020 SGACC Airbag festival Brugge PGA C 

17 mei 2020 LIM Dag van de Blaaskapellen 
Teutenroute Noord-Limburg PGA C 

17 mei 2020 CEN SONATINA Bergen PGA C 

17 mei 2020 SGBLA Dag van de blaaskapellen n.t.b. PGA C 

22 mei 2020 CEN 
ECWO 2020 
Congres en 

openingsceremonie 
Amiens (FR) PGA C 

23 mei 2020 CEN ECWO 2020 
Wedstrijd Amiens (FR) PGA C 

24 mei 2020 ANT Vormingsdag MajoTwirl Brasel Dessel Vorming C/A 

30 mei 2020 SGMAJO Gradenopleiding Graad 3 Linkeroever Vorming V 

            JUNI 

7, 14, 21 en 28 juni 2020 OVL Kouterconcerten Gent PGA C 

7 juni 2020 SGMAJO Examendag 
gradenopleidingen Linkeroever Vorming V 

11 juni 2020 CEN Vorming Limburg nieuwe 
database i.s.m. Assist Online Online Vorming OK 

17 juni 2020 CEN Vorming Antwerpen nieuwe 
database i.s.m. Assist Online Online Vorming OK 

18 juni 2020 CEN 
Vorming Vlaams-Brabant en 

Brussel nieuwe database  
i.s.m. Assist Online 

Online Vorming OK 

24 juni 2020 CEN 
Vorming West-Vlaanderen 

nieuwe database  
i.s.m. Assist Online 

Online Vorming OK 
 

25 juni 2020 CEN 
Vorming Oost-Vlaanderen 

nieuwe database  
i.s.m. Assist Online 

Online Vorming OK 
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28 juni 2020 LIM Euregioparade Hasselt PGA V 

JULI 

11, 12, 18 en 19 juli 2020 VBR en 
BRU Zomerconcerten Stadspark Leuven PGA C 

1 t.e.m. 5 juli 2020 WVL Strijkersdagen Oostende Vorming C 

3 t.e.m. 5 juli 2020 OVL Play-in zomer Gent 
thuis/online Vorming A 

4 en 5 juli 2020 SGBLA 
Europees CISM 

Kampioenschap voor 
blaaskapellen 

Kerkrade Nederland PGA C 

5 en 12 juli 2020 OVL Kouterconcerten Gent PGA C 

12 juli 2020 VBR en 
BRU Kioskconcerten Opwijk PGA C 

19 en 26 juli 2020 OVL Sint-Baafsconcerten 
Gentse Feesten Gent PGA C 

20 t.e.m. 24 juli 2020 SGBB Let’s Brass | Next Generation 
Jeugdproject Brassbands Duitsland PGA C 

AUGUSTUS     

2, 9, 16, 23, 30 augustus 2020 OVL Kouterconcerten Gent PGA V 

16 augustus 2020 VBR en 
BRU Muziekdag Vianderfeest Tienen PGA C 

24 augustus 2020 SGMAJO Judgesmeeting MajoTwirl Online Vorming OK 

30 augustus 2020 LIM Dag van de Blaaskapellen 
Smokkelmarkt Stokkem PGA C 

31 augustus 2020 SGHAFA Compositiewedstrijd n.v.t. PGA V 

SEPTEMBER     

6, 13, 20, 27 september 2020 OVL Kouterconcerten Gent PGA C 

13 september 2020 VBR en 
BRU Promenadeconcerten Grote Markt Halle PGA C 

16 september 2020 ANT CoachWorkshop MajoTwirl Online Vorming OK 
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OKTOBER     

3 oktober 2020 CEN #VLAMOMENT Lamot Mechelen Vorming C 

4 oktober 2020 LIM Evaluatieconcerten 
Regionale bond Noord-Oost Kinrooi PGA V 

4 oktober 2020 OVL Taptoe Gent PGA C 

10 oktober 2020 WVL Inleidende cursus drumband  
en percussie-instructeur Bavikhove Vorming OK 

11 oktober 2020 LIM Play-in accordeons Diepenbeek Vorming V 

11 oktober 2020 OVL Evaluatieconcerten Aalter 
ter plaatse PGA A 

11 oktober 2020 VBR en 
BRU 

Studietornooi | 
Evaluatieconcerten 

Lemmensinstituut 
Leuven PGA V 

11 oktober 2020 SGDRU Drummerdag GC De Pit 
Buggenhout PGA A 

17 oktober 2020 VBR en 
BRU Play-In senioren Dilbeek Vorming C 

17 en 18 oktober 2020 WVL Evaluatieconcerten Kortrijk PGA C 

18 oktober 2020 LIM Evaluatieconcerten 
regionale bond Noord Pelt PGA V 

18 oktober 2020 OVL Clinic baritonsax Opdorp PGA OK 

18 oktober 2020 SGDRU Mars- en showwedstrijden GC De Schelp 
Wevelgem PGA C 

24 oktober 2020 WVL Inleidende cursus drumband 
en percussie-instructeur Bavikhove Vorming OK 

25 oktober 2020 ANT Evaluatieconcerten OC Kasterlee PGA  V 

25 oktober 2020 WVL Evaluatieconcerten en 
Jeugdorkestenfestival Kortrijk PGA  C 

29 oktober 2020 OVL Play-in senioren Sint-Gillis-Waas Vorming C 

NOVEMBER     

1 november 2020 CEN Reveil Vlaanderen PGA C 
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3 november 2020 VBR en 
BRU Play-In jeugdmuzikant Herfelingen Vorming C 

8 november 2020 ANT Jeugdorkestenfestival Depot Deluxe 
Hemiksem PGA V 

8 november 2020 VBR en 
BRU Jeugdorkestenfestival Asse PGA V 

14 november 2020 SGSTT Viool- en contrabasdag Kunstacademie 
Zaventem PGA V 

14 en 15 november 
2020 LIM Provinciale wedstrijd 

MajoTwirl 
Pelt of Houthalen-

Helchteren? PGA C 

15 november 2020 SGMAJO Coachesmeeting MajoTwirl Online Vorming OK 

15 november 2020 LIM Evaluatieconcerten 
regionale bond Riemst Riemst PGA V 

15 november 2020 SGHAFA 
Orkestwedstrijd 

uitmuntendheid en ere-
afdeling 

Leuven PGA C 

22 november 2020 ANT Evaluatieconcerten PZ Wiekevorst PGA V 

22 november 2020 ANT Provinciale wedstrijd 
MajoTwirl De Bleukens Balen PGA C 

22 november 2020 ANT TwirlWorkshop Online Vorming OK 

25 november 2020 ANT Evaluatieconcerten Ekershof Ekeren PGA V 

28 november 2020 VBR en 
BRU 

Provinciale wedstrijd 
MajoTwirl Sporthal Diest PGA C 

28 en 29 november 2020 SGBB BBK | Brassband 
Kampioenschap 

CC Zwanenberg 
Heist-op-den-Berg PGA C 

DECEMBER     

6 december 2020 ANT Bigband festival CC ’t Getouw Mol PGA V 

16 december 2020 ANT CoachWorkshop MajoTwirl Online Vorming OK 

20 december 2020 WVL Vormingsdag MajoTwirl Kortemark Vorming C 

OVERIG    

September 2020 WVL Meeting voor dirigenten Kortrijk Vorming C 
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Najaar 2020 SGSTT 
Laureatenconcert met 

strijkorkesten en symfonische 
orkesten 

n.t.b. PGA C 

n.t.b. ANT Vormingsdag MajoTwirl Sport Vlaanderen 
Herentals Vorming C 

n.t.b. VBR en 
BRU Vormingsmoment bestuur n.t.b. Vorming C 

n.t.b. SGACC Festival n.t.b. PGA C 

n.t.b. SGACC Evaluatieconcert of workshop n.t.b. Vorming C 

n.t.b. SGBLA Dag van de blaaskapellen n.t.b. PGA C 

n.t.b. SGBLA Blaaskapellenfestival met 
evaluatie n.t.b. PGA C 

n.t.b. SGBLA Blaaskapellenfestival met 
evaluatie n.t.b. PGA C 

n.t.b. SGBLA Presentatie DKO n.t.b. PGA C 

n.t.b. SGDIV 
Festivalwedstrijd en 

coachingtraject 
straatorkesten/wereldmuziek 

n.t.b. Vorming C 

n.t.b. SGDIV Tweedaags symposium 
wereldmuziek n.t.b. Vorming C 

n.t.b. SGDRU Terugkomdag instructeurs n.t.b. Vorming C 
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BIJLAGE 2: ACTIVITEITENKALENDER 2021 
 
Legende voor kolom Corona Update:  

• OK = deze activiteit kon doorgaan zoals gepland. 
• A= aangepast event (= dit event zal plaatsvinden in 2021, maar in een andere vorm, andere locatie, 

andere datum...) 
• C= gecanceld vanwege corona 
• V= verschoven naar 2022 
 

 

WANNEER WIE WELKE ACTIVITEIT WAAR WAT CORONA 
UPDATE 

JANUARI     

23 januari 2021 SGHAFA WS. comp/arr voor Fanfare Wemmel Vorming V 

31 januari 2021 
OVL en 

WVL 
Provinciale wedstrijd 

MajoTwirl 
Brugge PGA C 

FEBRUARI     

3,4 & 13 februari 2021 SGHAFA 
Verbindende communicatie 

voor dirigenten 
n.v.t. Vorming C 

7 februari 2021 SGSTT Con Trastes light 
Masterclasses:  

Kunstacademie Lede 
- Concert online  

Vorming OK 

21 februari 2021 OVL Evaluatieconcerten n.v.t. PGA C 

27 februari 2021 OVL Algemene Vergadering Online  OK 

27 februari 2021 SGMAJO 
Eurowisseltroffe voor 

Majoretters en Twirlers 
juvenile en preteen 

De Bleukens Balen PGA C 

28 februari 2021 SGMAJO 
Eurowisseltrofee voor 

Majorettes en Twirlers junior 
en senior 

Lakerveld 
Houthalen-
Helchteren 

PGA C 

28 februari 2021 VBR VIRTUSOSO PW solisten Online PGA OK 

28 februari 2021 WVL VIRTUOSO Solistenwedstrijd Online PGA OK 
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28 februari 2021 ANT VIRTUOSO Solistenwedstrijd Online PGA OK 

28 februari 2021 LIM VIRTUOSO Solistenwedstrijd Online PGA OK 

28 februari 2021 OVL VIRUTOSO Solistenwedstrijd Online PGA OK 

MAART     

6 maart 2021 CEN Algemene Vergadering Online  OK 

6 maart 2021 SGHAFA WS comp./arr. voor fanfare Wemmel Vorming C 

13 maart 2021 SG HAFA VLOF & VLOH 
CC Zwaneberg,  
Heist o/d Berg 

PGA C 

13-14 maart 2021 SGMAJO Finalewedstrijd voor 
Majorettes en Twirlers 

Leuven PGA C 

16-18 maart 2021 WVL Slagwerkstage n.t.b. Vorming 
V 

2022 

21 maart 2021 WVL Cursus tamboer-majoor n.v.t. Vorming C 

APRIL     

8 april 2021 OVL Miniemenplay-in Kluisbergen Vorming  

11 april 2021 OVL Evaluatieconcerten St-Lievens-Houtem PGA C 

13 april 2021 OVL Seniorenplay-in Hamme Vorming C 

21 april 2021 WVL Kinder play-in n.t.b. Vorming V 
2022 

21 april 2021 SGACC Workshop en/of masterclass Balen Vorming  

MEI     

Mei 2021 OVL 
Clinic voor Melodisch 

Slagwerk / Hobo-Althobo / 
Hoorn / Trombone 

Aalst Vorming V 

Mei tot sept 2021 OVL Kouterconcerten Gent PGA  

6 mei 2021 WVL Seniorenwerking n.t.b. SW V 
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9 mei 2021 ANT 
Evaluatieconcert  
Kleine ensembles 

n.t.b. PGA  

30 mei 2021 SGBLA Wedstrijd voor Blaaskapellen 
CC De Kruisboog, 

Tienen 
Wedstrijd V 

JUNI     

27 juni 2021 LIM Euregioparade Hasselt PGA 
V 

2022  

JULI     

Juli 2021 VBR Kioskconcerten Opwijk PGA  

Juli 2021 VBR Zomerconcerten Leuven PGA  

2 tot 4 juli 2021 OVL Zomerplay-in n.t.b. Vorming  

10, 11, 17 en 18 juli 
2021 

VBR Zomerconcerten 
Stadspark 

Leuven 
PGA  

18 juli 2021 OVL 
(Sint-Baafsconcerten?) 

Gentse Feesten 
Gent PGA  

25 juli 2021 OVL Gentse Feesten Gent PGA  

23-30 juli 2021 SGBB Let’s Brass… (DE) Duitsland Vorming  

AUGUSTUS     

Augustus 2021 VBR Viander Muziekfeesten  Tienen PGA  

28-29 augustus 2021 WVL Orkeststage n.t.b. Vorming  

31 augustus 2021 SGHAFA Compositiewedstrijd n.t.b. PGA  

SEPTEMBER     

12 september 2021 VBR Promenadeconcerten Halle PGA  

19 september 2021 CEN Dag van de harmonies Dinant PGA  

21 september 2021 WVL Drumbandtreffen n.t.b. PGA  
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26 september 2021 ANT PW Majo Twirl n.t.b. PGA V 

26 september 2021 SGDRU Highlandfestival Wijnegem PGA  

OKTOBER     

Oktober 2021 OVL 

Clinic voor Trombone / Hoorn 
/ Melodisch Slagwerk / 

Trombone 
MUDA, Evergem Vorming  

Oktober 2021 OVL Senioren play-in Berlare Vorming  

Oktober 2021 OVL Evaluatieconcerten Oosterzele PGA  

2 oktober 2021 VBR Evaluatieconcerten Humbeek PGA  

2 oktober 2021 VBR Evaluatieconcerten 
Don Bosco  
Kessel-Lo PGA  

3 oktober 2021 OVL Taptoe Gent PGA  

7 oktober 2021 WVL Seniorenwerking n.t.b. SW  

10 oktober 2021 WVL Wedstrijd Majo Twirl n.t.b. PGA  

16 en 17 oktober 2021 WVL Jeugdorkestfestival n.t.b. PGA  

16 en 17 oktober 2021 WVL Evaluatieconcerten n.t.b. PGA  

17 oktober 2021 VBR Evaluatieconcerten Tienen PGA  

17 oktober 2021 SGDRU Showwedstrijden Wevelgem PGA  

24 oktober 2021 WVL Jeugdorkestfestival n.t.b. PGA  

24 oktober 2021 WVL Evaluatieconcerten n.t.b. PGA  

24 oktober 2021 SGDRU 
Marching en 

Concertpercussie-ensembles 
Buggenhout PGA  

30 oktober 2021 VBR Evaluatieconcerten Kessel-Lo PGA  

31 oktober 2021 SGDRU Percussie de wereld rond Gent PGA  
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NOVEMBER     

November 2021 ANT Jeugdorkestenfestival n.t.b. PGA  

November 2021 SGHAFA Orkestenwedstrijd n.t.b. PGA  

2 november 2021 VBR Play-in Jeugdmuzikant Herfelingen Vorming  

7 november 2021 VBR Jeugdorkestenfestival Tervuren PGA  

14 november 2021 SGSTT Viool - & contrabasdag Zaventem PGA  

20 november 2021 VBR PW Majo/Twirl Diest WED  

28 november 2021 ANT PW Majo Twirl n.t.b. PGA  

27-28 november 2021 SGBB BBK n.t.b. PGA  

DECEMBER     

December 2021 ANT Big Band Festival n.t.b. PGA  

December 2021 VBR Evaluatieconcerten Haacht PGA  

18-19 december 2021 WVL Twirl-in n.t.b. Vorming  

OVERIG    

Verspreid over 2021 SGMAJO 5 Webinars Online Vorming  

Najaar 2021 SGSTT Laureatenconcert n.t.b. Vorming  

Tussen september en 
december 2021 

SGSTT Kamermuziekdating Mechelen Vorming  

Eindejaarsperiode 2021 OVL 

Clinic voor Melodisch 
Slagwerk / Hobo-Althobo / 

Hoorn / Trombone 
 

Aalst Vorming  

n.t.b. VBR 
Alternatief 

Evaluatieconcerten via 
concert vereniging 

n.v.t. PGA  
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n.t.b. VBR Workshop koper Humbeek Vorming  

n.t.b. VBR Vormingsdag Majo/Twirl n.t.b. Vorming  

n.t.b. VBR Workshop instrument n.t.b. Vorming  

n.t.b. VBR Play-In senioren voorjaar n.t.b. Vorming  

n.t.b. VBR Play-In senioren najaar n.t.b. Vorming  

n.t.b. VBR Vormingsmoment bestuur n.t.b. Vorming  

n.t.b. SGMAJO Gradenopleiding 3 Linkeroever Vorming  

n.t.b. SGMAJO Examendag gradenopleding Linkeroever Vorming  

n.t.b. SGMAJO Docentenopleiding n.t.b. Vorming  

n.t.b. SGMAJO 2 Online Judgesmeeting Online Vorming  

n.t.b. SGACC Festival n.t.b. PGA  

n.t.b. SGACC Play-in n.t.b. Vorming  

n.t.b. LIM G-Activiteit n.t.b. PGA  

n.t.b. LIM Drumhappening n.t.b. PGA  

n.t.b. LIM Slagwerkfestival n.t.b. PGA  

n.t.b. LIM Prov wedstrijd Majo Twirl n.t.b. PGA  

n.t.b. LIM 
Evaluatieconcert 
Jeugdorkesten 

Tessenderlo PGA  

n.t.b. LIM 
Evaluatieconcert 
Jeugdorkesten 

Hechtel PGA  

n.t.b. LIM Harmonie Play in n.t.b. Vorming  

n.t.b. LIM Fanfare Play in n.t.b. Vorming  
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n.t.b. LIM Accordeon Play in n.t.b. Vorming  

n.t.b. LIM 
Evaluatieconcert reg bond 

Bree 
n.t.b. PGA  

n.t.b. LIM 
Evaluatieconcert reg bond 

Zuid Oost 
n.t.b. PGA  

n.t.b. LIM 
Evaluatieconcert reg bond 

Haspengouw 
n.t.b. PGA  

n.t.b. LIM Evaluatieconcert Bigbands n.t.b. PGA  

n.t.b. LIM 
Evaluatieconcert reg bond 

Maasmechelen 
n.t.b. PGA  

n.t.b. LIM 
Evaluatieconcert reg bond 

Noord-Oost 
n.t.b. PGA  

n.t.b. LIM 
Evaluatieconcert reg bond 

Noord 
n.t.b. PGA  

n.t.b. LIM Evaluatieconcert Riemst n.t.b. PGA  

n.t.b. LIM Evaluatieconcert Accordeons n.t.b. PGA  
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