Amstelveen, 15-12-2020

Voor de deelnemers aan ensembles van Huismuziek Amsterdam.

Beste mensen,
Om te beginnen: wij hopen dat het jullie allen goed gaat in deze rare, soms zware tijden! Niet
elk ziektegeval zal ons ter ore zijn gekomen, maar het Covid-virus heeft, naar het zich laat
aanzien, niet zwaar huisgehouden in de gelederen van Huismuziek Amsterdam. Wij willen dat
graag zo houden!
Zag het er in september en oktober nog naar uit dat de ensembles (op Gruppo Diverso na)
een redelijk gewoon (nou ja…….) jaar zouden kunnen doormaken, nu, na een eerste
aanscherping van de maatregelen in november, is het helemaal mis: Nederland is “op slot”,
zoals premier Rutte gisterenavond aankondigde. Het is verschrikkelijk spijtig, maar de
komende vijf weken zal er niet gemusiceerd kunnen worden. Zeker tot en met 19 januari zullen
alle buurthuizen en muziekscholen gesloten zijn. Groepen amateurmusici mogen niet
bijeenkomen. Op 12 januari wordt bekend gemaakt wat er vanaf 19 januari weer mogelijk zal
zijn. Dus zelfs over de periode na 19 januari kunnen we nu nog niets zeggen. Al verwacht ik
dat er rond de feestdagen wel een week of twee niet gerepeteerd zou zijn, we kunnen niet
anders dan constateren dan dat we wéér een paar repetitieweken uit ons speeljaar kwijt zijn. Ik
weet van een ensemble dat net alle inhaalrepetities van vóór de zomerperiode had ingepland.
Ze kunnen weer opnieuw beginnen. Het was, is en blijft een soort hink-stap-jaar.
Zoals u weet heeft dit voor u geen financiële consequenties: niet-gegeven lessen worden niet
doorberekend, maar betaald uit de reserves die Huismuziek Amsterdam heeft opgebouwd.
Omdat in september duidelijk was dat 2020/2021 een onvoorspelbaar jaar zou worden is het
jaar in twee stukken gehakt: de periode september t/m december 2020 en de periode van
januari t/m (ongeveer) mei 2021. Over de daadwerkelijk gegeven lessen in september,
oktober, november en december 2020 ontvangt u in januari, naar verwachting, een factuur.
Voor de maanden in 2021 willen we dezelfde afspraken maken als voor de afgelopen periode:
-als leden van een ensemble ervoor kiezen om een aantal maanden niet mee te spelen, zou
dat de kosten voor de andere leden van het ensemble behoorlijk kunnen verhogen.
Er is daarom besloten dat voor de berekeningen van de kosten voor het ensemble wordt
uitgegaan van het aantal leden dat onder gewone omstandigheden aan het ensemble zou
deelnemen. Leden die enige maanden niet mee willen spelen, betalen geen ensemblekosten.
Hun bijdrage wordt betaald uit de reserves; het bedrag dat zij normaal zouden betalen wordt
niet afgewenteld op de andere leden van het ensemble.
Voorwaarde is wel dat drie-kwart van de leden van het ensemble wil blijven spelen. Als er te
weinig deelnemers zijn, komt het ensemble even op non-actief.
-we weten (weer) niet wat er de komende maanden gaat gebeuren: bij “overmacht”, zoals nu
in december/januari, worden repetities niet in rekening gebracht.
-leden die enige tijd niet meespelen betalen wel de contributie voor het lidmaatschap van HMA
voor een heel jaar: € 10
Wij willen er als bestuur alles aan doen om de ensembles van Huismuziek Amsterdam
“levend” te houden; we zijn immers in afwachting van betere tijden, nu vaccins beschikbaar
komen.

De afgelopen maanden hebben sommige leden – het was een bescheiden aantal – ervoor
gekozen enige maanden niet mee te spelen.
Hoe ziet dat eruit voor de komende periode:
☐ wil je de komende maanden afzien van het lidmaatschap van je ensemble?
☐ wil je vanaf januari weer mee gaan doen met je ensemble?
☐ blijf je “gewoon” meespelen, zoals je dat de afgelopen maanden deed?
Het zijn antwoorden die voor je ensemble heel belangrijk zijn.
Wil je zo spoedig mogelijk aan de contactpersoon van je ensemble laten weten wat je doet?
Misschien weet hij/zij het allang, maar het zou kunnen dat de verslechterde situatie van de
afgelopen weken toch van invloed is geweest op je standpunt.
En er moeten besluiten genomen worden over het al dan niet voortzetten van je ensemble.
Rest mij u allen, mede namens het bestuur, alle goeds toe te wensen in de komende rustige
weken. Maak er het beste van en laten we hopen dat we ergens in 2021 weer zonder
voortdurende dreiging onze muzikale activiteiten kunnen oppakken!
Peter Oosterbaan
Secretaris Huismuziek Amsterdam.

