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Deelname aan Muziekloterij legt De Kriich geen windeieren

Deze hele coronacrisis maar ook de nieuwe lockdown treft de economie en
samenleving hard. Zo ook de vele muziekverenigingen in ons land. Deelname aan
de Nationale Muziekloterij bezorgt deelnemende verenigingen ook in deze tijd een
broodnodig extra stukje inkomen. Alle beperkingen maken het er niet makkelijker
op en het is even omschakelen. Maar ook in deze tijd kan een vereniging een
bewonderenswaardige prestatie leveren. Dat bewijst Muziekvereniging De
Kriich uit Wergea!

Teruglopende inkomsten
Voor de zomer las Johanna de Groot van Muziekvereniging De Kriich in Klankwijzer over
de Muziekloterij en het concept sprak haar aan. Ook binnen het bestuur werd het positief
ontvangen. “Voorheen hadden we donateurs, maar door omstandigheden is dat ter ziele
gegaan.” aldus Johanna. “Dan mis je toch wel wat inkomsten. Dus nadat ik had gelezen
over de Muziekloterij en het bestuur ook enthousiast bleek, hebben we ons aangemeld
voor deelname.”
Bevlogen vervolgt Johanna: “Omdat de eerste coronagolf roet in het eten had gegooid en
ook de Muziekloterij, begrijpelijk, een pauze had ingelast konden we pas na de zomer van
start. In september zijn we dus echt begonnen.”

Binnen no-time koploper
Muziekvereniging De Kriich is momenteel koploper in de lijst met deelnemende loten. De
tweede trekking dat zij deelnamen speelden er maar liefst 50 loten voor hen mee! “Het is
niet eenvoudig geweest hoor.” Biecht Johanna op. “Je moet er wel wat voor doen. Maar
dat lijkt me logisch. De Muziekloterij stelt promotiemateriaal beschikbaar, waaronder de
kant-en-klare opmaak van een flyer waarmee mensen loten kunnen afnemen. Deze flyers
hebben we bij zoveel mogelijk huishoudens bezorgd en na een dag of drie a vier hebben
we die adressen bezocht. Ook hebben we een advertentie in het plaatselijke dorpsblad
gepubliceerd. Persoonlijk contact werkt naar mijn ervaring tot nu toe toch het beste. Je
moet dus wel wat tijd investeren, maar verder kost deelname aan de Nationale
Muziekloterij je weinig tot niets.”

Wat werkt wel en wat niet?
Dat is een lastige, ook voor Johanna: “Eerst zijn we gestart met het enthousiasmeren van
onze jeugdleden. We willen namelijk met de opbrengst van de Muziekloterij nieuwe
bugels voor hen aanschaffen. Ze spelen nu op zeer oude instrumenten en we hopen ze
meer te stimuleren met nieuwe bugels. Maar het hele enthousiasme ging helaas redelijk
aan deze doelgroep voorbij.”
Dat betekende echter niet dat De Kriich het zou opgeven. “Toen hebben we ons gewend
tot onze korpsleden.” Vertelt Johanna verder. “Helaas werden de maatregelen tegen het
coronavirus ook weer strenger en zitten we nu in een nieuwe lockdown. In betere tijden
was zeker meer mogelijk. Wel merk ik dat de oorspronkelijke bewoners van ons dorp ons
een heel warm hart toedragen en in grote getalen meespelen. Twee jaar geleden vierden
we het 100-jarig jubileum van onze muziekvereniging, dus we maken ook wel deel uit van
de geschiedenis van het dorp inmiddels. Dat doet goed. Maar we weten natuurlijk niet
wat de toekomst brengt.”

Samen het wiel uitvinden
De Nationale Muziekloterij is een initiatief dat in het voorjaar van 2019 haar eerste
pilottrekking beleefde. “Het hele concept is nog vrij nieuw, en geniet niet de bekendheid
zoals bijvoorbeeld de postcodeloterij. Maar het helpt wel om dat aan te halen en het
onderscheid dan duidelijk te maken. Er zijn wat verbeterpuntjes die we dan samen met
de organisatie van de Muziekloterij kunnen oppakken. Daarnaast helpt de heldere
informatie en inspiratie door drukbestanden of voorbeelden ons met de promotie. Soms
passen we een tekst wel aan naar hoe wij het zouden zeggen. Maar dat is juist wat werkt
voor onze vereniging. Wat voor ons werkt, hoeft natuurlijk niet per se voor alle
verenigingen te werken. Maar met een beetje inzet en de steun van de organisatie kom je
al snel een heel eind.”
Johanna beaamt dat het straks, als er weer concerten e.d. gegeven mogen worden,
makkelijker zal worden grotere groepen tegelijk te bereiken met een stukje uitleg en
promotie voor deelname aan de loterij: “We zitten nu eenmaal in een moeilijke tijd. Maar
we proberen zo creatief mogelijk om te gaan met wat er nog wel kan.”

Meld ook jouw vereniging aan!
Op het inkoppertje “Zou je de nationale Muziekloterij aanbevelen bij een andere
vereniging?” bevestigd Johanna ten slotte lachend: “Ja, zeer zeker! Je moet er dus wel wat
voor doen, het komt niet aangewaaid terwijl je achterover zit. Maar ik zou het zeker iedere
vereniging aanraden.”

Kan ook jouw vereniging een extra stukje doorlopend inkomen gebruiken? Neem
dan gerust contact op via info@muziekloterij.nl.
Veel informatie is ook terug te vinden op de site www.muziekloterij.nl.
Meld je vereniging aan, en samen geven we toekomst muziek!

