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Verslag Algemene Ledenvergadering NVMB d.d. 23 april 2013,   
Conservatorium van Amsterdam 

 
Aanwezig :  Janita Aalbers, MCO Hilversum - Simeon Bodden, Utrechts Conservatorium -Nienke de 
Boer, Holland Symfonia - Marjolein Boekhoudt FASO-bibliotheek Enschede -Ian Borthwick, Bibliotheek 
Zuid Kennemerland - Attilio Bottegal, ArtEZ Enschede - Jantien Dubbeldam, ArtEZ  - Pieter Goossen, 
Bibliotheek Arnhem - Marjolein Henssen, OB Breda - Piet v.d. Heuvel, FASO - Luuk Hoekstra, Codarts - 
Dick van den Hul - Jan Jaap Kassies, MCO-MB Hilversum - Hilde Klaassen, Conservatorium van 
Amsterdam -Joop Meuleman, Fontys Hogeschool voor de Kunsten - Cora Mulder, Bibliotheek 
Rotterdam - Willem Rodenhuis, UvA - Martie Severt, MCO Hilversum - Charlotte Sienema, MCO 
Hilversum - Ria Warmerdam, NBD Biblion - Walter Ywema, NBD Biblion 
 
Afmeldingen:   Thea Bastiaans - Tiny Duijnhoven, OB Heiloo - Joost van Gemert, Universiteit Utrecht 
- Hanneke Kuiper, OBA – Anne Marie Roetgerink, BiblioService Gelderland - Ans Schonewille, ArtEZ 
Conservatorium Zwolle - Jacob van der Weij, Bibliotheek Smallingerland - Huub Willems, Centre 
Céramique Maastricht 
 
 

1. Opening 
Jantien Dubbeldam opent de vergadering. Er zijn twee nieuwe gezichten bij deze vergadering: 
Marjolein Henssen van Bibliotheek Breda en Piet v.d. Heuvel, bestuurslid FASO. Jantien verwelkomt 
hen in ons midden. 
 
 

2. Mededelingen 
Martie Severt leest de namen voor van mensen die zich hebben afgemeld. De lijst met namen van 
aanwezigen gaat rond met het verzoek om een paraaf te zetten. 
 
 

3. Conceptverslag ALV 24 april 2012 
Het conceptverslag van de ALV van verleden jaar wordt zowel tekstueel als n.a.v. besproken. 

• Punt 3: Er wordt nogmaals contact opgenomen met de GO voor het geven van cursussen.  
• Punt 8: Het aanhaken bij de digitale etalages is vooralsnog niet op iets uitgelopen. 

De notulen zijn geaccepteerd. 
 
 

4. Open agendapunt 
Via een ingekomen e-mail vraagt webmanager Eric van Balkum of de vergadering instemt met het 
verplaatsten van de NVMB-mailinglist van de server van het MCO naar Google groups. Dit in verband 
met de afbouw van de bibliotheek van het MCO. De vergadering stemt in met dit voorstel.  
 
 

5. Jaarverslagen 
 
Secretarieel jaarverslag 

Visionairs 
Jantien Dubbeldam licht het ‘Visionairs-overleg toe’ die zij uit hoofde van de NVMB bijwoonde. Het 
overleg van een brede vertegenwoordiging van informatiespecialisten gaat om inventariseren van de 
mogelijkheden tot samenwerken in een tijd waar veel dienstverlening onder druk is komen te staan. 
Ook wordt gekeken naar de toekomst van het vak.  De beroepsgroep verkleint door bezuinigingen en 
niet ingevulde functies na pensionering. Er wordt gesproken over een gezamenlijke website. 30 
oktober 2013 komt er een middag met workshops en lezingen. 
 



Nationaal Depot 

De KB heeft per 1 januari 2013 een Nationaal Depot Bladmuziek ingesteld. Het gaat bij het Nationaal 
Depot om Bladmuziek die in Nederland is uitgegeven. Men denke daarbij aan uitgaven als die van 
Donemus, het veld van de Hafabra (Molenaar) en educatieve uitgeverijen als Reba en de Haske. In 
verhouding zijn de Nederlandse uitgevers maar een kleine speler op de bladmuziekmarkt. Door de 
ontmanteling van instituten als MCN en MCO liep het collectioneren van Nederlandse uitgaven gevaar. 
De NVMB heeft daar haar zorg over uitgesproken, ook in haar contact met de KB. Dat de KB nu een 
depot heeft ingesteld is verheugend nieuws. Omdat er vragen zijn over de precieze inrichting en 
ontsluiting van het Nationaal Depot Bladmuziek zal de redactie van de Nieuwsbrief een interview 
aanvragen bij de KB over dit onderwerp. 
 
Ledenaantal 
Het ledenaantal daalt vooral omdat instituten worden opgeheven en functies van 
muziekbibliothecarissen na vertrek van een werknemer vaak niet meer worden opgevuld. Nienke de 
Boer pleit voor een ‘tientjeslid’ zodat individuen wel lid kunnen blijven. Martie Severt meldt dat dit 
lidmaatschap al bestaat: het bijzonder lidmaatschap heeft al een laag tarief. 
 
Financieel jaarverslag 

Martie licht het verslag toe. Er is een klein verlies aan saldo, maar dat is geheel volgens de 
verwachtingen. Martie wordt bedankt voor zijn werk. De kascommissie bestaande uit Charlotte 
Sienema en Joost van Gemert hebben de boeken gecontroleerd en goedgekeurd. Er worden nieuwe 
leden voor de kascommissie gezocht en deze worden geworden gevonden in Simeon Bodden en Joop 
Meuleman. 
 
 

6. Jaarverslagen commissies 
Programmacommissie: Charlotte Sienema zal per 1 augustus door het beëindigen van haar 
arbeidscontract bij het MCO niet langer zitting nemen in de commissie. De commissie vraagt om 
nieuwe leden. 
Ook is er ruimte voor vers bloed bij de commissie bladmuziek. 

 
 

7. Begroting 2014 
Er wordt ingestemd met de begroting. 
 
 

8. Secretaris gezocht 
Het bestuur van de NVMB heeft sinds het vertrek van Els van Swol dringend behoefte aan een 
secretaris. Jantien Dubbeldam vertelt over de inhoud van de functie. Tot nu toe worden de taken als 
notuleren en bijeenroepen van vergaderingen verspreid over de bestuursleden. Tot blijdschap van het 
bestuur geeft Nienke de Boer te kennen met enkele taken van de functie te willen beginnen.  
 
Ook is behoefte aan een nieuwe penningmeester. Martie Severt wil de taak zolang het mogelijk is nog 
wel uit blijven oefenen waarvoor het bestuur hem bedankt. Wie geïnteresseerd is in deze functie 
wordt van harte uitgenodigd zich bij het bestuur te melden. 
 
 

9. Voortgang beleidsplan/tendensen 
• De ambities van het beleidsplan moeten worden bijgesteld. Ze zijn ingehaald door de tijd. Het 

aantal muziekcollecties daalt, ook in openbare bibliotheken, het aantal bibliothecarissen met 
een muziektaak daalt en de beroepsgroep vergrijst.  

• Het lijkt zinvol een actuele inventarisatie te maken van muziekcollecties in bibliotheken. Dit 
zou een update worden van de inventarisatie die enkele jaren geleden is gemaakt. 

• Het project Muziekdingen is voltooid en zal deze middag feestelijk worden gepresenteerd door 
Rob Coers en Jeroen de Boer. 
 
 



10.  Vooruitblik IAML conferentie Wenen 
De Nederlandse inbreng bestaat uit: Martie Severt (past president) Nienke de Boer (chair broadcasting 
and orchestra libraries branch), Jantien Dubbeldam (Voorzitter NVMB) – Luuk Hoekstra (Codarts) – 
Willem Rodenhuis (UvA) - Attilio Bottegal, (ArtEZ Enschede) en naar verwachting Hanneke Kuiper 
(vice chair public libraries branch).  Nienke de Boer meldt dat in haar sessie in ieder geval een bedrijf 
uit Brussel een presentatie zal houden over gedigitaliseerde partijen voor orkesten (tablets op de 
lessenaar). 
 
IAML 2014 zal plaatsvinden in Antwerpen waardoor een grote delegatie Nederlanders mogelijk is. 
 
 

11.  Rondvraag 
Martie Severt licht het artikel toe dat vandaag in de Volkskrant verscheen over een plan voor een 
Nationale Muziekbibliotheek. Samen met KB, NMI, HGA, het conservatorium van Den Haag en de 
Openbare bibliotheek van Den Haag, heeft het MCO een plan ontworpen voor een Nationale collectie 
bladmuziek in het nog te bouwen Spuiforum. Het besluit hierover zal pas na de zomer vallen, maar de 
eerste reacties zijn positief. Wanneer dit plan doorgang vindt, is de gehele collectie (of een groot deel 
van de collectie) van het MCO veilig gesteld. De hoop die met dit plan aan de horizon gloort is 
bemoedigend voor onze branche. 
 
 
 
 


