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Van het bestuur
Hallo allemaal,
Het is weer einde maand en dan moet er weer een stukje komen
voor het clubblad!
Dat valt soms niet mee om dat weer uit de mouw te schudden want
zoals jullie misschien wel weten ben ik naast mijn werk volop bezig
met het bouwen van een huis op Kerkwerve. Dit slokt best veel tijd
op en heel veel vrije uren blijven er dan niet over met als resultaat
dat er wel eens wat langs je heen gaat. Maar de bouw vordert
gestaag en ik hoop dat we eind dit jaar over kunnen naar onze
nieuwe stek.
Ik vond het erg jammer dat het optreden van de harmonie bij de
opening van het nieuwe winkelcentrum niet door kon gaan. Er zou
een tent geregeld worden bij slecht weer maar die bleek er op de
morgen zelf niet te staan. En met zoveel wind en regenbuien
kunnen we onmogelijk buiten een concert geven. Heel vervelend
voor de mensen die vrij geregeld hebben en moeite gedaan hebben
om er die dag bij te kunnen zijn. Voor ons als bestuur toch weer een
leerles om nog beter de afspraken te maken en na te bellen om dit
te voorkomen. Wel heeft de steelband het gat in het programma
prima opgevuld.
Zoals jullie misschien al hadden gehoord willen we als bestuur en de
dirigent met alle secties rond de tafel. De eerst sectie en ook de
grootste , de klarinetten, zijn al aan de beurt geweest. De bedoeling
hiervan is om eens met elkaar te bespreken of alles binnen de sectie
nog voor iedereen naar wens verloopt en of er nog dingen zijn die je
graag veranderd zou zien. En zoals je wel hebt gezien is er na dit

gesprek ook een wisseling geweest en dit zou bijvoorbeeld niet zo
snel veranderd zijn zonder dit sectieoverleg.
Binnen kort zullen jullie de planning voor de andere secties wel
voorbij zien komen.
Verder zijn we lekker bezig voor het concert in Zierikzee en dit
belooft een mooi concert te worden.
Albert
----Tijdens de bestuursvergadering van 17 maart zijn de
functies en taken herverdeeld. Onderstaand een
overzicht van de taakverdeling van de bestuursleden.
Voorzitter (Albert Sandee)
 geeft leiding aan de vereniging
 draagt zorg voor het naleven van de statuten en
huishoudelijk reglement
 leidt bestuurs- en ledenvergaderingen
 is eerste vertegenwoordiger van de vereniging bij diverse
aangelegenheden
 contactpersoon harmonieleden en dirigent
 contactpersoon steelbandleden en dirigent
Vice-voorzitter (Hans Jager)
 vervangt de voorzitter bij afwezigheid
 coördinator reparatie/onderhoud/aankoop instrumenten
 coördinator onderhoud De Uitkomst
 coördinator instrumentenvervoer
 mede-coördinator projecten “Muziek in de klas”

Secretaris (Ria Vink)
 voert het secretariaat van de vereniging
 draagt zorg voor de agendering en verslaglegging van
vergaderingen
 draagt zorg voor de inkomende en uitgaande
correspondentie
 houdt de ledenadministratie bij
 houdt het archief bij
 contactpersoon aanmeldingen/afmeldingen leden harmonie
 contactpersoon activiteitencommissie
 redactie Even Uitblazen
Penningmeester (Kees de Smit)
 draagt zorg voor het financiëel beleid in hoofdlijnen
 is verantwoordelijk voor de financiële administratie
 verantwoordelijk voor de inning van contributies en donaties
 draagt zorg voor het aanvragen van subsidies, fondsen ed.
 houdt de sponsor- en donateursadministratie bij
 draagt zorg voor het samenstellen van begrotingen en
financiële jaarverslagen
 contactpersoon kantinebeheer
 mede-coördinator projecten “Muziek in de klas”
Bestuurslid (Leo van Nieuwenhuijze)
 coördinator jeugdbeleid/opleidingen/muziekschool
 contactpersoon
leerlingenorkest/samenspelgroep/blokfluitgroep/dirigenten
 contactpersoon jeugdbestuur
 bijhouden instrumentenadministratie

Bestuurslid (Arjen Kooman)
 beheer muziekbiblotheek
 contactpersoon (uit)lenen/huren bladmuziek
 contactpersoon muziekcommissie
 draagt zorg voor de PR-activiteiten
Bestuurslid (Willeke van Nieuwenhuijze)
 draagt zorg voor het beheer van de kleding van het
harmonie- en leerlingenorkest
 coördinatie "lief en leed"
 verzorgen van bloemen t.b.v. jubilea en concerten
 beheer en onderhoud website

Ledennieuws

Willeke van Nieuwenhuijze heeft op tenorsaxofoon voorgespeeld
voor het leerlingenorkest. Inmiddels heeft zij haar plekje gevonden.
----Op zaterdag 28 maart hebben de blokfluiters, samenspelgroep en
het leerlingenorkest een concert gegeven in zorgcentrum
Cleijenborch in Colijnsplaat. Voor de blokfluiters en samenspelgroep
was dit hun eerste concert.

In het digitale fotoalbum staan 35 foto's van dit concert.

Jeugdbestuur
Hallo best lid,
De afgelopen maand is er veel gebeurd omtrent het jeugdbestuur.
Hieronder staat kort opgesomd wat er allemaal is gebeurd.

Nieuw lid
Als eerste hebben we te melden dat we een nieuw lid hebben, namelijk
Evan Versluis. Hij zal de functie van algemeen lid op zich nemen. Wij
hopen dat hij de komende tijd veel voor de vereniging zal betekenen.

Ideeënbus
Na een lange tijd wachten staat er eindelijk een ideeënbus voor
de jeugd in de Uitkomst. Als je een idee of suggestie hebt, kan je
dat op een briefje schrijven, en dat briefje in de ideeënbus
werpen. Dit mag anoniem of met naamvermelding. Wij zullen dit
briefje lezen en bespreken op de eerstvolgende vergadering. Als
wij het een goed idee vinden, dan kan jouw idee werkelijkheid
worden.

Uitje
Waarschijnlijk heb je de mail over het komende uitje al gelezen, maar
ik herhaal nog even de belangrijkste details.
We gaan bowlen in Goes, op 18 april 2015. Je moet om 13:15 aanwezig
zijn in de Uitkomst. We vertrekken om 13:30 naar Goes, en we hopen
om 14:00 daar aan te komen. Vervolgens gaan we een uurtje bowlen.
Hierna zullen we weer terugrijden naar Wissenkerke. We hopen rond
15:30 weer terug te zijn. Om je op te geven moet je het briefje geven
wat bij de voorgaande mail was bijgesloten. Ook moet hierbij 5 euro
gegeven worden voor een deel van de kosten, de rest vergoedt het
jeugdbestuur. Opgeven kan tot vrijdag 3 april.

Oranjefondscollecte
Als het goed is heb je hier ook een mail over ontvangen. Het idee
hiervan is dat we met de jeugd gaan collecteren voor het Oranjefonds.
De helft van de opbrengst gaat naar het jeugdbestuur, waar we dan
leuke dingen mee kunnen organiseren, de andere helft gaat naar het
Oranjefonds. Als je mee wil collecteren, stellen wij dat zeer op prijs. Om
je op te geven moet je een mail sturen naar bas.slotema@gmail.com, of
je kan het zeggen tegen een van de jeugdbestuursleden.

Zwabbers
Verder hebben de jeugdleden, die in de harmonie zitten, een mailtje
gekregen of ze in de zwabbers willen komen. De bedoeling hiervan is
dat de zwabbers weer een groepje muzikanten wordt, die het leuk
vindt om samen muziek te spelen en op te treden. Als je interesse hebt,
mail naar bas.slotema@gmail.com of vertel het ons persoonlijk.
Ik zou graag willen eindigen met een stukje, waarin een van de
jeugdbestuursleden zichzelf voorstelt.

Hallo iedereen,
Ik ben Evan Versluis, 17 jaar oud, en ik ben als nieuw lid toegetreden
tot het jeugdbestuur. Ik speel slagwerk in de harmonie en in het
leerlingenorkest. Ik hoop in het jeugdbestuur op leuke activiteiten te
komen die we kunnen gaan uitvoeren. Voor de rest hoop ik een leuke
tijd tegemoet te komen samen met het bestuur en de jeugdleden.

Activiteitenkalender
datum
2 t/m 14 april

wat

5 april
27 april

rabobank
clubkascampagne
Goede vrijdag: GEEN
REPETITIE
medew. kerkdienst
koningsdag

15 mei
30 mei
31 mei t/m 6 juni
5 juni

boerenfietsdag
concert
week van anjercollecte
donateursactie

6 juni
21 juni
28 juni
15 t/m 19 juli
31 oktober

Wissenkerkse dag
zomerconcert
medew. kerkdienst
Frankrijkreis
oliebollenactie

Najaar (o.v.b.)
21 november
11-12-13 dec.
19 december
24 december

najaarsconcert
bingoavond
jeugdstudieweekend
kerstconcert
kerstnachtdienst

3 april

waar
Walcheren /
N.-Beveland
Wissenkerke

wie
leden rabo
Walch/N.Bev.
allen

Wissenkerke
Gsd / K'land
/ W'kerke
Noord-Bevel.
Zierikzee
W'kerke/Gsd
Kamperland

ensemble
ha + slagw.

Wissenkerke
Wissenkerke
Kamperland
Frankrijk
Gsd / K'land
/ W'kerke
Goes
Wissenkerke
Domburg
Wissenkerke

steelband
harmonie
allen
ha+swg +
collectanten
??
ha + steelb.
llo
harmonie
allen
harmonie
allen
leden 14-23 jr
ha + llo

Schoonmaakrooster
maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

initiatiefnemer
Ursula
Anne Vink
Conny
Corina
Debbie
Adrie
Nancy
Ilse
Margreeth
Ronald
Jolanda
Tom

helper
Chiara
Gerard
Sjoerd
Anouk de Neef
Anne Leendertse
Evelien
Nynke
Stephan
Ann
Colin
Leanne
Wouter

hand en span
Tanya
Krista
Bas
Willemijn
Lieke
Sofie
Iris
Sigrid
Anne de Winter
Evan
Mirthe
Femke

Verjaardagen
3
9
13
14
15
15
19
22
25
27

Koos van den Berge
Kees Augustijn
Willeke van Nieuwenhuijze
Sjaak Berrevoets
Gerardo Filius
Chiara Bouwmeester
Ann Geelhoed
Senna Boers
Willemijn de Neef
Nancy Sandee

De Rabobank Clubkas Campagne gaat
weer van start!
Wij stellen met de Rabobank Clubkas
Campagne een deel van onze winst
beschikbaar voor ondersteuning aan
lokale (sport)verenigingen en
maatschappelijke instanties.
Omdat wij een coöperatie zijn, beslissen
onze leden welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund
met deze financiële bijdrage. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne
kunnen leden van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland hun stem
uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een
warm hart toedragen. Ieder lid krijgt vijf stemmen. Deze stemmen zijn
geld waard. Aan één vereniging of stichting mag een lid maximaal twee
stemmen geven. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting
uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting
ontvangt. Dit jaar hebben we €125.000 te verdelen,

dus doe mee en stem op

Onze sponsoren

Veerweg 14
Kamperland
tel. 0113 - 371373

Albert Heijn Kamperland
Ruiterplaatweg 5
4493 PG Kamperland
Tel. 0113 - 377550

Strandhoekweg 1
4493 NS Kamperland
Tel: 0113 - 371236

Arian’s Haarstudio
Voorstraat 28
4491 EW Wissenkerke
Tel: 0113 - 371606

Attent Drieske
Oostvoorstraat 17
4491 EN Wissenkerke
Tel: 0113 - 372466

Bloemenhof
Korte achterweg 24
4458 BG 's-Heer Arendskerke
Tel: 0113 - 561430

Ruiterplaatweg
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 371645

Cruyckelcreke 1-3
4491 PS Wissenkerke
Tel: 0113 - 371477

Den Dekker Muziek
Van der Biltlaan 69
4421 BD Kapelle
Tel: 0113 - 330330

Nieuwe Achterweg 1A
4493 AD Kamperland
Tel: 0113 - 371327

Hopman Lights
Weststraat 11
4484 AA Kortgene
Tel: 06 - 51957982

Steeweg 50
4401 AR Yerseke
Tel: 0113 - 572343

Schildersbedrijf Kouwer
Soelekerkestraat 9
4493 BS Kamperland
Tel: 0113 - 372268

Voorstraat 17
4491 EV Wissenkerke
Tel: 0113 - 371324

Pit Beton
St. Felixweg 2
4493 ZG Kamperland
Tel: 0113 - 371553

Hoveniersdrijf Sandee
Nieuweweg 6
4493 PA Kamperland
Tel: 0113 - 376038

Pluimvee- en
Molenaarsbedrijf
Verhage
Ooststraat 28
Wissenkerke
Tel: 0113 - 371246

Pearyweg 23
4462 GT Goes
Tel: 0113 - 220640

Oostvoorstraat 13
4491 EN Wissenkerke
Tel: 0113 - 372000

Verscentrum Sandee
Noordstraat 42
4493 AH Kamperland
Tel: 0113 - 371624

