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BELEIDSPLAN 2017 – 2020, INTERNATIONAL MILITARY MUSIC SOCIETY, 

AFDELING NEDERLAND 

SAMENVATTING VOOR EXTERN GEBRUIK  

 

1. Inleiding  

In het voorliggend stuk wordt het beleid benoemd van het bestuur van de Stichting 

International Military Music Society, afdeling Nederland (vanaf hier te noemen 

IMMS).  

 

2. De Nederlandse afdeling van de IMMS en haar doelstelling.  

In 1976 werd de International Military Music Society opgericht door de Engelse 

afdeling (The “Founder Branch”) en de Canadese. Dit genootschap is een 

organisatie voor mensen die belangstelling hebben voor militaire orkesten, hun 

muziek en de geschiedenis daarvan. Deze mondiale organisatie heeft zo’n 1700 

aangesloten leden en begunstigers in 45 verschillende landen. In 1981 werd de 

Nederlandse afdeling van de IMMS opgericht, in de rechtspersoon van een stichting. 

Deze afdeling heeft als statutaire doelstelling:  

“Het bevorderen van de belangstelling voor de militaire muziek en het 

uitwisselen van informatie onder de leden” 

3. Karakteristiek en activiteiten  

Sinds 1981 is de Nederlandse afdeling geleidelijk uitgegroeid, thans heeft zij ca. 

250 leden. Deze leden zijn mensen met verschillende beroepen, leefstijlen en 

opleidingen, maar allen verbonden door hun interesse voor de militaire muziek. 

Onder de leden bevinden zich ook actieve militaire muzikanten. De interesse van de 

leden is zeer divers, van alle aspecten van de militaire muziekwereld tot zeer 

specifieke details daarvan.  

Door het uitbrengen van een kwartaalperiodiek, een digitale nieuwsbrief en een 

multilink website komt de IMMS zo goed mogelijk tegemoet aan deze uiteenlopende 

behoeften. De leden kunnen elkaar ontmoeten tijdens bijeenkomsten, 

orkestbezoeken en gezamenlijke ledenreizen naar festivals, taptoes of concerten. 

Tevens worden er lezingen gehouden over diverse onderwerpen binnen de 

internationale militaire muziek.  

http://opleid.info/music-from-dutch-libraries-v2.html
http://opleid.info/opmerkingen-over-notitie-en-aanverwante-zaken.html
http://opleid.info/wetenschapscommissie-van-de-afdeling-geotechnologie-regeling-b.html
http://opleid.info/thema-stelen--geven-1-wat-gebeurt-er-als-je-steelt.html
http://opleid.info/aguitstap-pajottenland-zaterdag-7-mei.html
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Het uitbrengen van geluidsdragers en boeken over verleden en heden van het 

genre militaire muziek wordt door de IMMS gestimuleerd door eigen 

gelegenheidsuitgaven, recensies, bekendmaking van nieuw materiaal, een ruilbeurs 

en adviezen voor begeleidende informatie voor het publiek. Op deze wijze wordt de 

aanwezige kennis over de historie van de militaire muziek als specifiek Nederlands 

erfgoed naar buiten gebracht.  

Daarnaast laat de IMMS-NL haar stem horen waar het gaat om politieke 

beslissingen m.b.t. de militaire muziek. Daarmee is de IMMS meer dan een 

collectief van hobbyisten, zij is een genootschap dat een concrete verbinding vormt 

tussen de wereld van de militaire orkesten en het grote publiek. Door de 

ontwikkelingen in de afgelopen decennia, enerzijds de verregaande inkrimping door 

Defensie van het aantal muziekkorpsen en anderzijds de veranderende smaak en 

belangstelling van jongere generaties voor cultuur en muziek, is de publieke 

interesse voor militaire muziek teruggelopen. In het genre blaasmuziek zijn de 

professionele militaire orkesten nog steeds toonaangevend voor de vele 

burgerbands en –ensembles die ons land rijk is. Zij vervullen een onmisbare 

voorbeeldfunctie en juist dat aspect is door de aanzienlijke schaalverkleining 

ingevolge bezuinigingen onder druk komen te staan. De militaire muziek is van huis 

uit veel meer dan een omlijsting van het staatsceremonieel en ontspanning voor 

militairen. Zij vertegenwoordigt een eigen cultuurgoed. Het bestuur van de IMMS 

ziet het als zijn taak om waar het kan en waar dat nodig is dat belang voor de 

samenleving te benadrukken.  

4. Beleid  

Het beleid voor de aangegeven periode zal gericht zijn op de volgende elementen:  

• Het bevorderen/stimuleren van de aandacht voor militaire muziek op 

wetenschappelijk niveau, o.a. door het organiseren van symposia.  

• Het bestaande beleid t.a.v. groepsreizen naar het buitenland zal in de toekomst 

worden voortgezet.  

• De voortzetting van het bestaande beleid t.a.v. bijeenkomsten, excursies en 

orkestbezoeken.  

• De voortzetting van het naar buiten brengen van de aanwezige historische 

kennis van de militaire muziek als specifiek Nederlands erfgoed.  

• Het zich blijven manifesteren bij beslissingen omtrent het defensiebeleid in 

relatie tot de militaire muziek.  

• Het zich blijven inzetten bij het benadrukken van het belang voor de 

samenleving van de militaire muziek als cultureel erfgoed.  

http://opleid.info/aandelenvermogen-is-permanent-eigen-vermogen.html
http://opleid.info/aandelenvermogen-is-permanent-eigen-vermogen.html
http://opleid.info/energie-handelsmissie.html
http://opleid.info/energie-handelsmissie.html
http://opleid.info/we-begonnen-in-januari-met-niveau-2-niveau-3-niveau-4-en-2-gro.html
http://opleid.info/we-begonnen-in-januari-met-niveau-2-niveau-3-niveau-4-en-2-gro.html
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• Het zo laag mogelijk houden van de financiële drempel voor het lidmaatschap.  

• Het werven van nieuwe leden, omdat dit een van de belangrijkste punten is om 

het voortbestaan op langere termijn van de IMMS-NL te verzekeren.  

 

5. Middelen  

Ter realisering van het beleid staan de volgende Middelen ter beschikking: 

Comité van Aanbeveling (CvA)  

Het Bestuur van IMMS Nederland heeft m.i.v. 1 januari 2013 een Comité van 

Aanbeveling aangesteld. Het CvA doet het Bestuur van IMMS-NL gevraagd en 

ongevraagd aanbevelingen inzake de ideologische en strategische aspecten van de 

Missie en Visie van IMMS-NL.  

Bestuur  

De werkzaamheden in het kader van de doelstelling worden uitgevoerd door het 

Bestuur met de volgende samenstelling: Voorzitter, Vice-voorzitter, Secretaris, 

Penningmeester, Bestuurslid PR, Bestuurslid algemeen, Eindredacteur “Defilé”.  

Website 

De website wordt gezien als een belangrijke mogelijkheid om, behalve voor de 
ledenwerving, meer bekendheid te geven aan de militaire muziek als uniek genre. 

De website is onlangs geheel vernieuwd qua structuur en presentatie, zodat beter 
de nadruk zal kunnen liggen op een actieve relatie met Defilé, de activiteiten en de 
digitale nieuwsbrief en op de koppelingen met een selectie van andere websites op 

het gebied van militaire muziek. Voorts maakt IMMS Nederland gebruik van de 
Facebook faciliteiten, waarmede in zijn totaliteit een eigentijdse en aantrekkelijke 

presentatie wordt aangeboden. 

De wervingsfolder  

De wervingsfolder dient een duidelijke relatie te hebben met de digitale IMMS. 

Perodiek “Defilé”  

Hoewel door de internationale IMMS-uitgave “Band International” de inbreng van 

artikelen over de internationale militaire muziek al bevredigend wordt gedekt blijft 

Defilé, als in eerste instantie Nederlands orgaan, zich ook richten op buitenlandse 

militaire muziek, vooral ook in de raakvlakken met de nationale ‘scene’.  

Redactioneel wordt er gestreefd naar verdere verdieping van de inhoud, met het 

doel om te komen tot een meer zakelijke inhoud die ook de aandacht trekt van de 

beroepsgroep zelf.  

http://opleid.info/notulen-vergadering-or-eglantier-voorhof-datum.html
http://opleid.info/samenvatting-belangrijke-wijzigingen-vanaf-01-januari-2013.html
http://opleid.info/tien-opvallende-facebook-verhalen-van-het-voorbije-jaar.html
http://opleid.info/tien-opvallende-facebook-verhalen-van-het-voorbije-jaar.html
http://opleid.info/vraag-geschiedenis-van-de-muziek-welke-5-verschillende-periode.html
http://opleid.info/vraag-geschiedenis-van-de-muziek-welke-5-verschillende-periode.html
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De promotiestand  

Tijdens taptoes en concerten kan de IMMS-NL worden vertegenwoordigd door een 

stand met vrijwillige medewerkers. Bij deze stand kan men informatie krijgen over 

de IMMS (internationaal), het tijdschrift, de doelstellingen en de militaire muziek in 

al haar aspecten.  

Periodiek “Band International”  

Het internationale IMMS-tijdschrift “Band International” is een aantrekkelijke full-

colour uitgave, die drie maal per jaar verschijnt en die artikelen + foto’s bevat over 

militaire muziek-onderwerpen wereldwijd. Dit tijdschrift kan ook uitstekende 

diensten bewijzen ten behoeve van promotie-doeleinden.  

 

Internationale CD’s  

Door het International Committee IMMS en/of door andere IMMS-afdelingen 

geproduceerde CD’s kunnen eveneens een ondersteunende functie vervullen bij 

promotionele activiteiten. 

Financiën  

Het geformuleerde beleid houdt in dat uit de contributie-inkomsten de vaste en 

incidentele uitgaven blijvend moeten kunnen worden gedekt, met als hoofdpost het 

tijdschrift Defilé. De druk en verspreiding van het blad kost globaal 2/3 van de 

jaarlijkse begroting. Het bescheiden jaarlijkse overschot dat wordt nagestreefd 

dient o.a. voor de vorming van een fonds voor extra uitgaven bij de viering van 

jubileums. Ook in de komende jaren is het streven gericht op ondersteuning van de 

Stichting door sponsoring, zodat een gezondere financiële basis kan ontstaan.  

6. Prioriteiten  

Ten aanzien van het in par. 4 geformuleerde Beleid zijn de navolgende prioriteiten 

toegekend: 

a) het werven van nieuwe leden, omdat dit één van de belangrijkste punten is om 

het voortbestaan van IMMS-NL te verzekeren. Hierbij zijn de website en Facebook 

elementaire zaken.  

b) het zich blijven inzetten bij het benadrukken van het belang voor de 

samenleving van de militaire muziek als cultureel erfgoed.  

 

http://opleid.info/holland-is-niet-mijn-land-maar-het-kan-niet-beter.html
http://opleid.info/oorzaak-een-te-sterke-inspanning-of-een-plotselinge-beweging.html
http://opleid.info/neergeschreven-door-bertha-dudde.html

