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Het aanvragen van een instrument
Wat kan het NMF voor je betekenen?
Het NMF beschikt over een grote collectie instrumenten, zoals vleugels, harpen en
strijkinstrumenten (en -stokken), die voor een lange periode in bruikleen kunnen worden
gegeven. Daarnaast beschikt het NMF over klassieke en barokke strijkstokkencollecties en
enkele bijzondere strijk- en blaasinstrumenten, die op projectbasis kunnen worden
geleend.
Gedurende de studie en tijdens de beginfase van je professionele loopbaan zijn er
meerdere redenen denkbaar waarom je zelf nog geen hoogwaardig instrument kunt
aanschaffen. De aankoopsom is in de meeste gevallen de grootste barrière, maar ook de
kosten van een lening (als de bank die al wil verstrekken), de verzekering en het
onderhoud zijn vaak te hoog. Daarnaast is het zo dat je in de regel pas na het afronden van
je studie de tijd en de gelegenheid krijgt om kennis en ervaring op te doen die nodig is om
te kunnen bepalen welk instrument bij je past. Dit laatste geldt vooral als je een
strijkinstrument bespeelt; je zult jouw ideale instrument dan moeten zoeken in een ‘jungle’
van mooiklinkende namen van talloze bouwers, hedendaags of eeuwenoud, aangeboden
door firma's over de hele wereld.
Het NMF biedt je de mogelijkheid om deze belangrijke periode te overbruggen met een
leeninstrument van zeer goede kwaliteit tegen een bescheiden eigen bijdrage en een zeer
lage verzekeringspremie. Het NMF kan daarnaast bouwen op een belangrijke hoeveelheid
kennis en ervaring, die wij graag met je delen. Zorg dat je tijdig bij onze stichting aanklopt,
want je moet rekening houden met een wachttijd die in sommige gevallen kan oplopen tot
langer dan een jaar.
Wat kun jij voor het NMF betekenen?
Het NMF is in haar voortbestaan voor bijna 100% afhankelijk van de betrokkenheid en
donaties van particulieren en particuliere fondsen. Als (toekomstig) bespeler van een
NMF-instrument ben je ons belangrijkste visitekaartje en speel je een grote rol als
ambassadeur in het bereiken van nieuwe donateurs en het behouden van bestaande
donateurs. Wij gaan ervan uit dat je bereid bent om op dit punt een actieve inzet te
tonen en zien je ideeën daarover graag terug in de aanvraag.
Wanneer kun je een aanvraag indienen?
Wij hebben helaas niet de middelen om iedereen te kunnen helpen. Daarom stellen wij
eisen aan het niveau en het ondernemerschap van de musicus, letten op de muzikale
activiteiten en houden rekening met de eigen financiële mogelijkheden van de musicus.
Op die manier helpen wij diegenen die er het meest bij gebaat zijn.
Deelname aan het Nederlandse muziekleven
Ook al is het NMF een ‘nationaal’ fonds, musici met een andere dan de Nederlandse
nationaliteit kunnen eveneens een aanvraag indienen. Wel moeten zij minimaal twee jaar
ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente en uit de aanvraag moet overtuigend
naar voren komen dat er sprake is van een actieve en structurele deelname aan het
Nederlandse muziekleven.
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Criteria
Afhankelijk van je situatie moet je aanvraag aan de volgende criteria voldoen:
•
je staat minimaal twee jaar ingeschreven in een Nederlandse gemeente en dat zal de
komende jaren zo blijven, uitgezonderd tijdelijk* verblijf in het buitenland wegens
studie of concerten.
•
je muzikale activiteiten spelen zich hoofdzakelijk in Nederland af, tenzij je als
Nederlander tijdelijk* verblijft in het buitenland of vanuit Nederland een
internationale carrière opbouwt.
•
je ‘talent’ en je niveau worden door meerdere ervaren professionele musici
onderschreven, hetgeen o.a. tot uitdrukking komt in de meegezonden
aanbevelingsbrieven en/of concoursresultaten én de meegezonden geluids- of videoopname.
•
je maakt een positieve muzikale ontwikkeling door, hetgeen blijkt uit de meegezonden
levensomschrijving.
•
je hebt duidelijke ideeën over je eigen ambities en de ontwikkeling van je carrière,
hetgeen je onderbouwt in een meegezonden toekomstplan.
•
je hebt duidelijke aspiraties tot het voortzetten van je muzikale carrière op
professioneel niveau, hetgeen blijkt uit de motivering van je aanvraag
•
je bent regelmatig op het concertpodium te horen (bijv. als solist, als deelnemer van
een concours, als orkestlid, als lid van een kamermuziekformatie, etc.).
•
je ontwikkelt je op breed muzikaal vlak; je neemt bijvoorbeeld deel aan cursussen,
masterclasses, concoursen, activiteiten op het gebied van kamermuziek, orkesten,
festivals, etc.
•
als afgestudeerde ben je actief op het concertpodium, op zoek naar werk in de
professionele muziekuitvoering, en/of je bent een vervolgstudie gestart.
•
je verkeert niet in de financiële positie om een passend instrument aan te kunnen
kopen. Om dit te onderbouwen, voorzie je ons van de relevante financiële gegevens.
•
en uiteraard: je hebt geen adequaat instrument tot je beschikking; een onderbouwing
van die conclusie vinden wij graag in je aanvraag terug.
•
je toont bereidheid om je als ambassadeur voor onze stichting in te zetten. Je eigen
ideeën hierover zien we graag terug in de aanvraag.
* met tijdelijk verblijf doelt het NMF op een periode van maximaal vijf jaar

Kosten aanvraag
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag brengt het NMF eenmalig
administratiekosten in rekening. De factuur daarvoor wordt toegezonden wanneer de
aanvraag door de Commissie van Aanvragen en Instrumenten (IC) ontvankelijk is
verklaard. Als je aanvraag wordt afgewezen, brengt het NMF geen kosten in rekening.
Voor de hoogte van dit bedrag: zie het document Tarieven.
Proces en besluit
Wanneer je schriftelijke aanvraag door ons is ontvangen, word je eerst uitgenodigd voor
een kennismakingsgesprek met een van de collectiebeheerders. Wij vinden de persoonlijke
kennismaking met onze 'kandidaten' belangrijk en tijdens zo'n gesprek kan eventueel
aanvullende informatie worden uitgewisseld.
Daarna zal de IC de aanvraag tijdens de eerstvolgende vergadering behandelen. De
commissie komt 4 keer per jaar bijeen en bestaat uit een aantal specialisten op
muziekgebied en op het terrein van de jong talentontwikkeling. Van de uitslag word je
schriftelijk of telefonisch op de hoogte gesteld. Mocht de commissie concluderen dat het,
om welke reden dan ook, niet zinvol is om je op onze wachtlijst te plaatsen, zal de
aanvraag worden afgewezen. Dat betekent niet dat je daarna nooit meer een aanvraag kunt
indienen. Een verandering in je situatie kan een nieuwe aanvraag zinvol maken.
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Bruikleen
Wanneer je aanvraag eenmaal ontvankelijk is verklaard, zal het NMF proberen om je op zo
kort mogelijke termijn te voorzien van een instrument dat kwalitatief goed genoeg is om
verder te kunnen ontwikkelen. Wegens het grote aantal aanvragen ten opzichte van het
aantal beschikbare instrumenten, geldt er vrijwel altijd een wachttijd. Zoals gezegd, kan
die in sommige gevallen oplopen tot langer dan een jaar. Wanneer jij kandidaat bent voor
een beschikbaar gekomen instrument, word je gebeld voor een afspraak om het
instrument uit te proberen. Dat gebeurt doorgaans in de speciaal daarvoor beschikbare
speelruimte op ons kantoor. Als de eerste indruk positief is, ben je in de gelegenheid om
het betreffende instrument op proef mee te nemen voor een periode van maximaal twee
weken (dat geldt uiteraard alleen voor de instrumenten die je zelf kunt transporteren). Na
die periode gaat automatisch de bruikleen van start.
De bruikleen is voor bepaalde tijd, doorgaans voor 6 jaar, waarna een verzoek tot
verlenging kan worden ingediend. Het NMF kan ook besluiten om een kortere
bruikleenperiode aan te gaan. Als bruiklener kun je het instrument altijd aan het NMF
teruggeven.
Accessoires (kisten, hoezen, etc.)
Het NMF verwacht van je dat je zelf zorg draagt voor de benodigde accessoires voor opslag
en transport van het instrument. De accessoires moeten van goede kwaliteit zijn en in
goede toestand verkeren.
Algemene voorwaarden van bruikleen
De ‘Algemene Voorwaarden’ van onze bruikleenovereenkomst en het document ‘Tarieven’
kun je downloaden via onze website www.muziekinstrumentenfonds.nl of opvragen bij
ons kantoor (020-6221255 of info@muziekinstrumentenfonds.nl).
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