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Het is een heel vreemd jaar geworden. Nadat wij het MHéM (Muziekfestijn Haarlem-
mermeer én Meer) in juni 2020 moesten uitstellen i.v.m. de pandemie, hoopten we in
juni 2021 wel het eerste MHéM te kunnen laten plaatsvinden. Helaas waren er toen
ook geen evenementen mogelijk en stelden we uit naar eind september, in de hoop
dat dat zou lukken en de deelnemers voldoende tijd hadden gehad om te repeteren.
Deze topbands willen natuurlijk niet afgaan op het veld. Het werd heel spannend. MHM
InConcert (zittende orkesten) en de streetparades door Hoofddorp, konden helaas niet
doorgaan door de Covidmaatregelen, maar de taptoe gelukkig wel.

Evenement

Doordat MHM In Concert en de streetparades geskipt moesten worden, bestond het
eerste MHéM slechts uit één onderdeel i.p.v. drie. De Taptoe Haarlemmermeer, de
eerste taptoe na 21 jaar in de polder, werd een groot succes. Natuurlijk konden we
het publiek niet alleen de mooiste van 2021 aanbieden op basis van het programma
en het feit dat er buiten de Nationale Militaire Taptoe slechts drie taptoes gehouden
konden worden, maar bleek dat het MHéM het grootste muziekevenement in de
Haarlemmermeer in 2021 zou worden. We hadden de Gemeente beloofd de toegang
gratis te houden. Maar omdat wij op basis van de maatregelen niet meer dan 1.400
gasten (bezoekers + muzikanten) mochten ontvangen, hebben wij vroegtijdig besloten
tot een livestream, zodat geïnteresseerden vanuit heel Nederland en ook daarbuiten
voor diegene die op vakantie waren, konden meegenieten. Het was een zwoele
zomeravond op die 25e september en het werd één groot feest van zonder incidenten
met alleen maar tevreden bezoekers (860) en muzikanten (±480) en ruim 10.000
streams, waardoor meer dan 16.000 mensen hebben genoten van het muzikale
spektakel dat zich tussen 18.00 en 22.45 heeft voltrokken.

Team vrijwilligers

Wanneer je mooie dingen doet voor jouw omgeving, trekt dat mooie mensen aan. We
hebben het MHéM kunnen neerzetten met 18 vrijwilligers, waarvan er een aantal
hebben aangetoond de rol van teamleider goed aan te kunnen. Een sterke basis voor
de volgende editie. Ook de beveiligingsmensen en die van de EHBO, hebben hun taken
serieus opgepakt en daar waar nodig het team vrijwilligers ondersteund, o.a. bij de
Corona-toegangstest welke iedere gast heeft moeten ondergaan. Onze enthousiaste
gastheren van SV Hoofddorp hebben maximale gastvrijheid geboden en wij hebben
hun een mooie baropbrengst bezorgt t.b.v. hun clubkas tot vreugde van hun bestuur.

Financieel verslag

De kosten dreigden op te lopen in onze drang naar perfectie, maar ook door extra
voorwaarden welke de Gemeente ons oplegde i.v.m. de te verstrekken evenemen-
tenvergunning. Wij waren daardoor genoodzaakt wat zitplaatsen te verkopen om de
exploitatierekening rond te krijgen. Voordeel was dat er daardoor geen ‘stoeipartijen’
op de tribune plaatsvonden wat een risico was bij gratis zitplaatsen. Uiteindelijk is er
een positief resultaat gegenereerd, waarmee wij een deel van de schuld hebben
kunnen aflossen, een balansverbetering, op weg naar editie 2.
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