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Jaarverslag 2018 Stichting IMMS, afdeling Nederland 

 

Het bestuur bestond in het verslagjaar uit G.M. Bergsma, voorzitter, J.J. Kroes, vice 

voorzitter, G.J. van den Burg, penningmeester, M.Nanninga, secretaris, A.J.H.W. Pennings, lid 

en J. de Vroe, eindredacteur Defile. Het bestuur kwam 5 maal bijeen om het beleid vorm te 

geven en tot uitvoering te brengen. Ook vond er een bespreking in de klankbordfunctie plaats 

met het Comite van Aanbeveling, bestaande uit mr. G.J.de Graaf, drs. P. Kamphuis, lkol.b.d. 

G.Jansen, genmaj.b.d.T. Vleugels en mr. F. van der Walle. 

Onze PR stand is regelmatig aanwezig bij militaire muzikale evenementen, zoals de Nacht 

van de Militaire Muziek, Nationale Taptoe, concerten en voor het eerst op Veteranendag. 

Vooral door de verkoop van CD's is er extra belangstelling voor onze stand. De verkoop van 

CD's blijkt een mooie extra bron van inkomsten te zijn. Voor het jaar 2019 hoeft de 

contributie niet te stijgen en kunnen we het lidmaatschap op een betaalbaar niveau houden. 

Regelmatig melden zich nieuwe leden aan waardoor het ledenbestand redelijk stabiel blijft. 

Met de leiding van de militaire muziek in het IMMK en met de diverse orkesten werden 

actieve banden onderhouden om de initiatieven ter promotie van de individuele orkesten en de 

militaire muziek in het bijzonder te kunnen realiseren. 

 

Het jaarprogramma werd begonnen in april met een bezoek aan de Koninklijke Militaire 

Kapel “Johan Willem Friso” in Assen. 

Tijdens een bijzonder Garde-Appel in Schaarsbergen met muzikale ondersteuning van de 

Regimentsfanfare “Garde Grenadiers en Jagers”werd de CD “70 jaar Garde” voor het front 

van de aangetreden Gardisten uitgereikt aan de Garde-coördinator. 

Er was een geslaagde buitenlandreis georganiseerd naar het muziekfestival in Debrecen, 

Hongarije. 

In september hebben we genoten van het vooroefenen voor Prinsjesdag. 

Op 17 november werd een succesvolle IMMS najaarsbijeenkomst gehouden met volop 

militaire muziek van de Regimentsfanfare “Garde Grenadiers en Jagers”, het traditioneel 

“Jachthoornkorps Garde Jagers”  en het traditioneel Tamboerkorps “Garde Grenadiers” 

 

Ook dit jaar was de projectgroep “200 jaar militaire muziek” in 2019, het hele jaar bezig om 

de plannen verder uit te werken. 

We zijn bezig een CD uit te brengen t.g.v. 200 jaar militaire muziek, het betreft oude tracks, 

elk militair orkest leverde 2 nummers. De activiteiten m.b.t. CD “vergeten marsen” zetten we 

even in de wacht. 

 

Het kwartaalblad Defile kwam in zijn 37 ste jaargang opnieuw 4 maal uit met de vaste 

rubrieken over de Nederlandse militaire muziek, historie daarvan, terugblikken op 

uiteenlopende uitvoeringen binnen en buiten het IMMS programma, nieuwe CD's en DVD's, 

curieuze geluidsdragers, boekbesprekingen en IMMS nieuws. De communicatie met de leden 

werd aanvullend verzorgd door 4 digitale nieuwsbrieven.    


