
WAS UW LEDENWERFAKTIE OOK ZO’N GROOT SUCCES?                                            
(door Ivo Kouwenhoven) 

 

U kent de volgende verhalen vast wel………..  

-Een muziekvereniging is op zoek naar nieuwe jeugdleden. Er is door het 
bestuur flink vergadert hoe dit aan te pakken en uiteindelijk is er besloten om 
alle basisscholen van de stad te bezoeken met als afsluiting een slotpresentatie 
van heel de vereniging. Ja werkelijk héél de vereniging zal acte de présence 
geven; van A-orkest, jeugdorkest en drumband tot en met de blokfluitgroep aan 
toe. De sporthal is afgehuurd en er zijn naast huis aan huis folders en een artikel 
in de krant 250 affiches verspreid in de winkelstraat, bij de supermark en de 
bibliotheek. Zelfs bij de huisarts loop je zo’n affiche tegen het lijf. Op 
vrijdagavond is de voorzitter nog geïnterviewd door de lokale omroep en op 
zaterdagavond is het dan zover; een afgeladen sporthal vol enthousiaste ouders 
met hun kroost. Eindresultaat, 35 nieuwe leden waarvan 12 blazers, 9 
slagwerkers en 14 blokfluiters.    

-Bij sommige verenigingen lukt dat inderdaad en in de muziekbladen lezen we 
vaak over bloeiende verenigingen met ruim 130 leden waarvan 60% jeugd onder 
de 18 jaar. Ook wij hebben een ledenwerfactie gehouden bij de basisscholen en 
wat denk je, nada, nul, helemaal niks. Ja de kinderen vonden het wel leuk hoor 
dat we kwamen, hoefden ze een half uur niet te rekenen. Waarom lukt het ons 
nou niet? Oké, we zijn een kleine fanfare van 26 leden in een klein dorpje met 2 
scholen, een supermarkt en een apotheek. We spelen voornamelijk bekende 
popmuziekarrangementen en marcheren niet meer op straat zodat de jeugd ook 
niet in een apepakkie hoeft te lopen. Dat moet de jongelui van ons dorp toch 
aantrekken zou je zeggen? Een jeugdorkest staat ook op het verlanglijstje maar 
om nu met 5 leerlingen een samenspelgroep te beginnen? Dat wordt wel heel 
kostbaar om daar een dirigent voor te zetten. Toen Berdien Stenberg met Rondo 
Russo bekend werd wilde iedereen ook ineens dwarsfluit spelen. Ditzelfde geld 
voor Candy Dulfer. Bijna ieder nieuw jeugdlid kiest nu voor een saxofoon. 
Weten zij veel wat een bugel is. Van de 5 leerlingen die we hebben spelen er 3 
saxofoon. Ja, je wilt ze toch binnenhalen en elk nieuw lid is er één.   

 

Noodkreet: Kan er alstublieft iemand heel beroemd worden met zijn bugel? 



 

 

 


