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Aan de deelnemers, besturen, dirigenten, juryleden, sponsoren, genodigden en alle andere 
betrokkenen bij het 63e Muziek- en Zangfestival op Schiermonnikoog d.d. 5 en 6 juni 2020 
 
 
Garyp, 23 maart 2020 
 
 
Geachte mevrouw/heer, 
 
 
Er was nog enige hoop bij ons dat het 63e Muziek- en Zangfestival op Schiermonnikoog kon en mocht 
doorgaan. Helaas zijn de regels rondom het corona-virus sinds vandaag verscherpt en zijn alle 
samenkomsten tot 1 juni 2020 verboden. Hierdoor kunnen wij niet anders dan besluiten ons 63e 
Muziek- en Zangfestival op Schiermonnikoog op 5 en 6 juni 2020 te annuleren! 
 
We begrijpen, gezien de tijd en energie die jullie er al in hebben gestoken, dat dit net als voor ons een 
teleurstelling is, maar ook wij denken dat dit voor alle partijen de beste oplossing is. 
 
Binnen nu en drie weken ontvangen de verenigingen hun deelnamegeld terug op hetzelfde IBAN 
waarvan het geïncasseerd is. Mocht uw vereniging na drie weken het geld nog niet terug hebben 
ontvangen, dan horen wij dat graag. 
 
Alle inschrijvingen worden ongedaan gemaakt. We hebben er echter voor gekozen om jullie de 
mogelijkheid te bieden, om vanaf morgen met voorrang te kunnen inschrijven voor het 63e Muziek- en 
Zangfestival op Schiermonnikoog op 4 en 5 juni 2021. Het openstellen voor andere verenigingen 
wordt na 14 dagen openbaar gemaakt. Mogen we ook in 2021 op jullie deelname rekenen? Wij zien 
jullie aanmelding graag tegemoet. Aanmelden kan inmiddels 
voor koren via: www.omfryslan.nl/63e-muziek-en-zangfestival-schiermonnikoog-2020-afd-zang 
voor korpsen via: www.omfryslan.nl/63e-muziek-en-zangfestival-schiermonnikoog-2020 
Ook nu geldt weer: vol is vol. 
 
Voor de niet musicerende betrokkenen bij dit Muziek- en Zangfestival: ook voor de editie van 2021 
hopen we weer een beroep te doen op jullie medewerking en/of ondersteuning. 
 
We hadden u graag een ander bericht gestuurd, maar hier moeten we het met z’n allen meedoen. 
 
Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
OMF 
Durk Dam & Anne Albada 
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