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Bestuur  
 
De Algemene Ledenvergadering vond plaats in Restaurant Colour Kitchen te Utrecht 
op 23 mei 2016 en werd voorgezeten door de voorzitter Davo van Peursen. Het 
bestuur bestond in 2015 uit 4 uitgevers, waarvan 1 waarnemend bestuurslid sinds juli 
2015. De voorzitter en de penningmeester waren in 2016 statutair aftredend: tijdens 
de ALV werd een nagenoeg volledig nieuw bestuur gekozen. Wederom zijn er 
uitsluitend uitgevers-kandidaten. 
 
Na de bestuursverkiezingen wordt het bestuur van VMN gevormd door: 
Anja Wester, voorzitter 
Koen Vergouwen, vicevoorzitter 
Erik Janssen, secretaris 
Garmt van der Veen, penningmeester 
Eveline van Kampen, bestuurslid 
Erevoorzitter Piet van Zuylen woonde nagenoeg alle vergaderingen van het bestuur 
bij.  
Sonja van Meer was gedurende het hele verslagjaar ambtelijk secretaris. 
De financiële administratie werd gevoerd door Jan Bus (Podiumzaken), gevestigd in 
Amsterdam. 
Het hoofdbestuur vergaderde in 2016 op de volgende data: 
16 februari, 21 maart, 2 mei, 1 juli, 15 september en 16 november. 
 
Namens de Groep Handelaren werden de cao-onderhandelingen gevoerd door Rob 
Klugkist (algemeen directeur Clavis Piano’s), die zowel voor de NPMB als voor de 
VMN onderhandelt. 
 
Leden 
Het ledental van de vereniging was op 1 januari 2016: 33 uitgevers en 55 
handelaren, waarvan 2 leden stonden ingeschreven als zowel handelaar en uitgever.  
 
Er waren 6 opzeggingen, waarvan 1 uitgever, 4 handelaren en 1 uitgever/handelaar. 
Floricor Editions wordt per 1-1-2017 overgenomen door Albersen. 
7 Leden zijn geroyeerd vanwege achterstallige betalingen. 
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Marketing en Communicatie 
 
Vanaf de zomer van 2016 is besloten om meer aandacht te besteden aan de 
communicatie naar de VMN leden toe. De daarbij gestelde doelen waren onder 
andere: 

- Kennis over onze leden vergroten middels een belronde 
- De activiteiten van de VMN beter zichtbaar maken 
- De voordelen van VMN lidmaatschap beter zichtbaar maken 
- Ledenwerving en ledenretentie 
- Samenwerking met de NMUV in de vorm van een PR commissie, met als 

belangrijkste doel: het versterken van het imago van de muziekuitgeverij in de media 
 
Naar aanleiding van de fysieke nieuwsbrief ‘De Muziekhandel’ die in juni 2016 naar 
onze leden gestuurd is, heeft Eveline een belronde gedaan om te vragen hoe deze 
nieuwsbrief ontvangen is. Er is toen onder andere gebleken dat men liever de 
nieuwsbrief digitaal ontvangt, in plaats van fysiek. Ongeveer de helft van de leden 
had de nieuwsbrief niet gezien of niet gelezen. Er is toen in het bestuur besloten niet 
teveel geld in de nieuwsbrieven te steken en geen fysieke nieuwsbrief meer te 
sturen. Uit de belronde bleek tevens dat veel leden niet weten wat de VMN voor hen 
kan betekenen. Sommigen vroegen zich af waarom ze eigenlijk nog lid waren. 
De eerste nieuwsbrief is ook naar potentiële leden gestuurd.  
 
Op 7 september 2016 was de tweede PR commissie van de NMUV, waar Eveline 
ook aanwezig was. Er is toen besproken hoe de rol en werkzaamheden van de 
muziekuitgever transparanter naar de buitenwereld gebracht kan worden, mede door 
betere informatievoorziening op de websites van de NMUV en VMN. Vragen die 
tijdens de vergadering gesteld werden zijn: zijn er componisten die testimonials in het 
nieuws willen geven over wat de muziekuitgever voor hem/haar doet? Hoe kunnen 
we de muziekuitgever in een positief daglicht zetten in de media?  
De VMN en NMUV werken sinds dit jaar ook samen in de vorm van een 
gezamenlijke advertentie in BUMA magazines. In welke andere interessante 
magazines kunnen we samen adverteren? 
 
Op 21 september 2016 is er een enquête verstuurd naar de VMN leden met onder 
andere de vragen wat zij willen wat de VMN voor haar leden doet, en of ze wel eens 
onze website bezoeken.  
Het respons was erg laag. Desalniettemin zullen we deze vragen blijven stellen, want 
elke vorm van feedback is welkom. Ook in 2017 zal er een kleine digitale enquête 
verstuurd worden aan de leden. 
 
In december hebben we onze leden een heerlijke chocoladeletter bezorgd, en er is 
gewerkt aan een nieuwe nieuwsbrief, die in januari 2017 de deur uit is gegaan. Het 
doel is minimaal 4 keer per jaar een digitale nieuwsbrief naar onze leden te sturen en 
ook de voordelen van VMN lidmaatschap in elke editie te vermelden. 
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Vertegenwoordiging van de VMN in andere organisaties:  
Gezamenlijk bestuur Vereniging Buma en Stichting Stemra: Bèr Deuss. 
Ledenraad Vereniging Buma: Davo van Peursen. 
International Confederation of Music Publishers (ICMP): Robin Simonse als 
woordvoerder zowel NMUV als VMN vertegenwoordigd in het Popular & Serious 
Bureau van de ICMP. 
Stichting Sociaal Fonds Buma: Anja Wester. 
Stichting FEMU: Garmt van der Veen. 
Stichting Reprorecht: Erik Janssen. 
Alsbach Stichting: Anja Wester. 
 
 
Buma/Stemra  
Namens de VMN had Bèr Deuss zitting in het gezamenlijke bestuur van Vereniging 
Buma en Stichting Stemra. Als bestuurslid nam hij deel aan alle formele 
vergaderingen van bestuur en commissies.  
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Buma op 15 juni 2016 is Wim van Limpt 
gekozen als nieuwe directeur van Buma/Stemra. De evaluatie van de in 2012 
ingevoerde bestuursstructuur is door het gehele bestuur positief ontvangen. Wel 
moet er nog een steviger ankering van de ledenraad komen. 
 
De belangrijkste zaak binnen Buma Bestuur waar de VMN zich in 2016 voor heeft 
ingespannen is het behoud van de Compensatie ernstig. Op verzoek van Nieuw 
Geneco en de VMN was op 12 oktober 2016 een hearing belegd. Bij deze hearing 
zijn drie zaken besproken:  
1. De wijziging in de schouwburgdistributie. 
2. De herindeling van de categorieën. 
3. De hoogte van het percentage van de compensatie Ernstig.  
In haar verdediging heeft de VMN voornamelijk ingezet op de categorie-indeling, met 
name waar het ging om het behoud van de compensatie voor de sector HaFaBra. 
De onderhandelingen over de Compensatie Ernstig duren voort tot in 2017. 
 
Verder zijn er nog steeds problemen op het technische vlak. De overgang naar ICE 
(International Copyright Enterprise) verloopt gestaag, maar er is nog veel 
optimalisering nodig. De (technische) oorzaak van de trage werking van de portal is 
in 2016 duidelijk geworden. Verbeteringen hiervoor worden doorgeschoven naar 
2017.   
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Ledenraad Buma 
 
Door nieuwe Europese richtlijnen zal het Bestuur van Buma/Stemra een meer 
toezichthoudende rol krijgen. Inhoudelijke discussies en belangenbehartiging zullen 
meer plaats gaan vinden in de Ledenraad. Eind 2016 is hiervoor al de eerste aanzet 
gegeven. Zo werden in het najaar de gemengde commissies, waarin zowel 
Bestuursleden als Ledenraadsleden zaten, opgeheven. Naar aanleiding van de 
Hearing Ernstig (zie elders) zal de toekenning van de ‘compensatie ernstig’ worden 
bekeken in de Ledenraad.  
 
De Ledenraad heeft op verzoek van het Bestuur een advies ingediend om 
Buma/Stemra een duidelijker sociaal gezicht te geven. Het is maar de vraag of dit zal 
worden overgenomen, omdat er al veel wordt gedaan rond de oudedagsvoorziening. 
De pot zal eerder kleiner worden dan groter. 

 
Verder heeft de Ledenraad wat kleinere adviezen op eigen initiatief bij het Bestuur 
gelegd. Deze adviezen gingen vooral over communicatie. Davo van Peursen hield 
een korte presentatie op de Buma ALV in juni 2016 over wat de Ledenraad in 2015 
zo allemaal heeft gedaan. 
 
 
ICMP 
 
De VMN is, net als onze zusterorganisatie NMUV, lid van deze internationale 
organisatie van uitgevers. De ICMP lobbyde in Brussel actief in het kader van de 
Richtlijn Collectief Beheer. Andere internationale aspecten, zoals het 
uitgeversaandeel van secundaire exploitatie van bladmuziek en het aandeel van de 
auteursrechthebbenden in de on-line rechten hadden de aandacht van de ICMP. 
 
 
Sociaal Fonds Buma  
 
De belangrijkste taak van het Sociaal Fonds Buma is het verlenen van materiële en 
immateriële hulp en bijstand aan daarvoor in aanmerking komende Buma-
deelnemers. Anja Wester is namens de VMN bestuurslid van het Sociaal Fonds 
Buma.   
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Stichting FEMU 
 
De stichting FEMU (Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers) is opgericht in maart 
2016 om de secundaire exploitatie van het Grafische Reproductierecht 
in Nederland uit te voeren namens de muziekuitgeverijen welke lid zijn van 
de NMUV (Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging) en de VMN (Vereniging van 
Muziekhandelaren- en Uitgevers in Nederland) en een mandaat hebben gegeven 
aan FEMU. Vanaf 1 januari 2016 wordt dit specifieke recht niet langer door STEMRA 
geëxploiteerd en gaat de FEMU dit zelf ter hand nemen in de nieuw opgerichte 
stichting. 
De primaire exploitatie (verkoop, verhuur, arrangementstoestemming, e.d.) valt niet 
onder het mandaat dat de muziekuitgevers hebben gegeven aan de Stichting FEMU. 
Daarnaast kunnen ook nationale en internationale Muziekuitgeverijen, welke geen lid 
zijn van de NMUV of de VMN een mandaat geven aan de stichting FEMU evenals 
Muziekauteurs die hun werken in eigen beheer hebben uitgegeven. 
 
De VMN heeft een budget van € 15.000,- ter beschikking gesteld aan de FEMU als 
voorfinanciering voor de opstart van de Stichting. Dit bedrag wordt geleend tegen 
een rentepercentage van 2% op jaarbasis en zal voor 31-12-2017 worden 
terugbetaald. 
Erik Janssen is benoemd tot Managing Director van de FEMU. Het bestuur van de 
stichting wordt statutair gevormd door twee uitgevers van de VMN, twee uitgevers 
van de NMUV en twee auteurs. Namens de VMN heeft Garmt van der Veen zitting in 
het bestuur van de FEMU. 

 
 
Stichting Alsbach  
 
Gebleken is dat de organisatie van de Alsbachopleiding ten kantore van Buma het 
intern belang van de interactie tussen Buma en externen stimuleert, wat goed is voor 
het imago van zowel Buma als de VMN en NMUV. Voor 2016 was er daarom 
wederom een cursus voorbereid in het kantoor van Buma. Op verzoek van Buma is 
deze doorgeschoven naar begin 2017. Omdat de laatste cursus eind 2015 gegeven 
was bleek dit mogelijk. 
De cursusmap is geactualiseerd en dit jaar door Anja Wester in zijn geheel herzien 
qua vormgeving en lay-out. Er zijn professioneel vormgegeven tabbladen en een 
omslag aan toegevoegd. 
De docenten van de Alsbach-opleiding waren hier inhoudelijk bij betrokken, dit 
waren: Anja Wester, Robin Simonse, Johanna Eijsbouts en Guus Bleijerveld. 
Het bestuur van de Alsbach Stichting bestond in 2016 uit: Guus Bleijerveld 
(voorzitter), Robin Simonse (secretaris), Marianne van Hooren (penningmeester). 
Anja Wester ondersteunde het bestuur als ambtelijk secretaris.   
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Beurzen  
 
Music China 2016  
De beurs Music China zit enorm in de lift. Met meer dan 90.000 internationale 
bezoekers en 1909 standhouders uit 33 landen is de beurs ten opzichte van 2015 
wederom met 12% gegroeid.  
De deelnemers aan de VMN-stand in 2016 waren: Molenaar, Tierolff, KVNM, 
Albersen/Deuss Music en Donemus. Zij waren na afloop uitermate tevreden en 
enthousiast gestemd over hun deelname. Gezamenlijk zijn zij op onderstaande foto 
(nummer 5) gezet die is gepubliceerd in de Shanghai Daily. 
Onze sponsor Buma Cultuur kwam dit jaar in de persoon van Frank Helmink  een 
bezoek brengen aan de beurs en het Nederlandse paviljoen. 
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Musikmesse Frankfurt 2016 
In 2016 is bewust besloten om niet met een Nederlands paviljoen deel te nemen aan 
de Frankfurter Musikmesse. De redenen hiervoor zijn dat deze beurs door het 
teruglopend aantal bezoekers steeds meer alleen een 'netwerkevenement' wordt. 
Bovendien zijn de beursdagen verschoven naar donderdag tot en met zondag in 
plaats van woensdag tot en met zaterdag en is er sprake van een volledig andere 
indeling van de hallen. 
 
 
Classical Next:2016 
 
De VMN had samen met Nieuw Geneco en Buma Cultuur een stand op 
ClassicalNext. Enkele uitgevers vanuit de VMN waren aanwezig. De (internationale) 
beurs trekt ieder jaar meer deelnemers en bezoekers. 
De beurs is met name belangrijk voor de uitgevers om het netwerk te versterken. Het 
programma biedt tal van bijzondere presentaties, discussies en showcases. 
In 2016 waren op de beurs 1200 professionals uit 46 landen te vinden, waaronder 
700 bedrijven, verdeeld over 76 stands. Er waren ca. 60 vertegenwoordigers van 
orkesten en 270 labels. Er waren 80 sprekers; 210 artiesten hebben opgetreden. 
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CAO  
Voor de VMN en de NPMB werden de cao-onderhandelingen gevoerd door Rob 
Klugkist (NPMB) in samenwerking met Henk van Houwelingen (Dibevo). De huidige 
cao is inmiddels verlopen. De onderhandelingen voor de nieuwe cao gingen 
onverminderd voort en de huidige cao blijft gelden tot een nieuw akkoord is bereikt. 
In november 2016 is een uitgebreid onderhandelingsresultaat bereikt op het gebied 
van lonen, toeslagen, opleidingsbudget, derde WW-jaar, mantelzorg, duurzame 
inzetbaarheid, de WAZ, en het Sociaal Fonds. De onderhandelingen duren nog tot 1 
juli 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan de redactionele bijdragen van 
 
Davo van Peursen (Ledenraad Buma - Classical Next:2016) 
Anja Wester (SFB – Music China 2016 – Alsbach Stichting) 
Eveline van Kampen (Marketing en communicatie) 
 
Sonja van Meer (ambtelijk secretaris VMN) 


