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Van het bestuur
Hallo allemaal.
Ik wil jullie allemaal namens het bestuur een heel goed, gezond en vooral ook een muzikaal nieuwjaar
toewensen.
De eerste uitdaging in het nieuwe jaar is de jaaruitvoering.
We zijn bezig een commissie te vormen wat nog niet echt mee valt.
Iedereen lijkt het erg druk te hebben en eigenlijk geen tijd voor een extra taak zoals bijvoorbeeld de
commissie voor de jaaruitvoering.
Toch denk ik dat het ook heel leuk kan zijn om met een groepje muzikanten zo’n uitvoering vorm te
geven. Dit hoeft echt niet heel veel tijd te kosten en als je een paar muzikale mensen die vaak toch ook
best creatief zijn bij elkaar zet is dit volgens mij in no time geregeld en kunnen we als vereniging weer
eens met alle geledingen naar buiten treden.
Verder wil ik iedereen toch eens vragen om na te denken welke taak je nu binnen de vereniging leuk zou
vinden en zou willen doen. Elke vereniging is toch afhankelijk van leden die hun steentje bij willen
dragen in het verenigingswerk. Zonder deze bereidwilligheid kan ook een bloeiende vereniging als
Apollo heel snel dood bloeden.
Ik hoop dat iedereen in het nieuwe jaar weer heel veel plezier gaat beleven in de muziek maar ook in de
noodzakelijke taken die het verenigingsleven met zich mee draagt.
Wij rekenen als bestuur op jullie!
De voorzitter

Muziekvereniging Apollo groeit uit haar jas.

Eind 2016 heeft een afvaardiging van het bestuur een gesprek aangevraagd met het gemeente bestuur
van Noord- Beveland om hun deelgenoot te maken van de beperkingen van het huidige clubgebouw de
Uitkomst.
Te klein behuisd, niet voldoen aan de geluidsnormen met daarnaast lekkage.
We moesten dus op korte en lange termijn aan oplossingen werken.

Tijdens de gesprekken die volgden werden we iedere keer met een opdracht weggestuurd. Door
daadkrachtig handelen van een in het leven geroepen bouwcommissie werd een compleet
nieuwbouwplan gepresenteerd op vrijdag 31 maart door de architect, Valerie Bout.

Dat er naast muzikale kwaliteiten ook op bouwkundig terrein de nodige expertise aanwezig was kwam
voor de gemeente als een verrassing. Gevolg was een radiostilte om het geheel even te laten landen.
In oktober werd de draad weer opgepakt met vertegenwoordigers van de gemeente Noord-Beveland
om de procedure door te nemen voor een oplossing op korte en lange termijn.
Op korte termijn kwam men met oplossingen. Eindresultaat van menig overleg en bezichtiging kwam
uit in het oude dorpshuis te Kortgene, de Pompweie. De tijdelijke huisvesting geldt slechts voor de
bezetting van de vrijdagavond. De steelband gaf er de voorkeur aan om hun repetitie op
woensdagavond in de Uitkomst te houden.
Als definitief bekend is wanneer de verhuizing plaatst vindt, zal vanuit het bestuur zowel de verhuizing ,
als de wijze van carpoolen, gecoördineerd worden. We spreken hier dus van een tijdelijke oplossing die
resulteert in een nieuw permanent gebouw in Wissenkerke.
Voor de permanente oplossing van ons probleem heeft de gemeente Noord-Beveland aan Marsaki
gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek te verrichten betreffende een multifunctioneel centrum. Alle
mogelijke participanten zijn door Marsaki uitgenodigd om dit met hen te bespreken, zo ook onze
vereniging.
We hebben op basis van het door de bouwcommissie opgestelde programma van eisen en de aanwezige
bouwtekeningen onze plannen bij Marsaki op tafel gelegd. We verwachten begin volgend jaar
uitgenodigd te worden door Marsaki om met alle participanten verdere afspraken te maken betreffende
de voortgang van dit project.
Op verzoek van het gemeentebestuur hebben we een en ander verwoord in een officieel stuk.

Leo van Nieuwenhuijze,
voorzitter bouwcommissie

FINANCIELE ZAKEN
Contributies
Allereerst het goede nieuws:
De contributies voor 2018 worden niet verhoogd en blijven dus:
–
–

leden t/m 15 jaar
leden vanaf 16 jaar

: € 10,50 per maand; € 126,00 per jaar
: € 14,00 per maand: € 168,00 per jaar.

De betaalmogelijkheden op bankrekening NL88RABO 0371 4524 30 zijn nog steeds:
–
door eigen overschrijving
–
door automatische overschrijving per maand of kwartaal (moet u zelf via de bank regelen
–
na ontvangst van een kwartaalrekening via de mail.
Dan het minder goede nieuws. Ondanks (herhaalde) toezending van rekeningen via de mail staat bij 6
leden nog een contributiebedrag over 2017 open. Enigzins frusterend voor de penningmeester.

Indien het op tijd betalen problematisch is is het automatisch overschrijven per maand of kwartaal
wellicht een optie. Een goed voornemen voor 2018 ?
Donateurs
Momenteel staan 262 personen in het donateursbestand. Hiervan hebben 24 hun bijdrage 2016 niet
betaald. In 2017 bedraagt dit aantal 45. We hopen dat een aantal mensen op ons verzoek alsnog hun
bijdrage overschrijven. Ze hebben zich immers vrijwillig aangemeld als donateur van Apollo.
Hoofdsponsor
Het is ons bestuur gelukt (met dank aan Anouk de Neef) een hoofdsponsor aan onze vereniging te
binden. Organisatie adviesbureau Berckenroode uit Wissenkerke ondersteunt ons de komende 3 jaar. Op
een later tijdstip zullen hieraan nadere aandacht besteden.
(Sub)sponsors
Uiteraard zijn we blij met de financiële steun van 32 (sub) sponsors. Mede hierdoor is het mogelijk de
vereniging te laten functioneren zoals thans het geval is.

Elke week worden bij de harmonie de afwezigheid van de leden bijgehouden. Bij het bestuur is bekend
wie zich wel en heeft afgemeld en wie niet. Helaas is het nog steeds zo dat er leden zich niet afmelden of
heel laat. Daarom nogmaals het verzoek om bij afwezigheid dit voor vrijdagmiddag 17.00 uur te melden
via het formulier: http://goo.gl/forms/qMKzhX76IPm2QsX33
De aanwezigheid van maart t/m december is in onderstaande grafiek te zien.

Afgelopen jaar hebben we veel leuke momenten gehad. We hebben natuurlijk onze gouden oude uitjes
gehad als het filmuitje en bowling. Maar we hebben ook wat geprobeerd. Namelijk het kamp. Dit viel erg
in de smaak en we zullen daarom volgend jaar weer een kamp gaan organiseren!
We hopen volgend jaar weer een prachtig jaar te hebben met alle jeugd. Waar we weer veel plezier
hebben met elkaar, zowel tijdens de uitjes als bij het muziek maken.
Namens het jeugdbestuur wensen we jullie een gezond en gelukkig 2018. Een 2018 waarin we weer
volop lol gaan hebben met elkaar.
Tot volgend jaar!

==================================

Oproep
De plaatselijke Attent supermarkt wordt omgebouwd naar een Spar supermarkt. Net als een paar jaar
geleden heeft de eigenaar onze medewerking gevraagd. Wij krijgen hiervoor een mooie financiële
vergoeding waar we heel blij mee zijn.
Wat wordt er gevraagd?
Op zaterdag 27 januari sluit de winkel om 15.00 uur. Daarna moet de hele winkel leeg (voorraad en
schappen/stellingen). Na ong. 1½ week moet de winkel weer ingericht worden.
Het is de bedoeling dat wij op zaterdagmiddag 27 januari helpen de winkel leeg te halen en later weer
met inruimen. We vragen daarvoor zoveel mogelijk leden om te komen helpen. Op zaterdag 27 januari
het liefst ook een paar sterke mensen erbij omdat de stellingen ook de winkel uit moeten.
Wanneer het inruimen precies gaat beginnen is nog niet bekend, maar zal begin/half februari zijn.
Als je kunt helpen, geef dat dan door aan Leo (leovn@zeelandnet.nl). Leo maakt dan een schema.
Al is de datum van inruimen nog niet bekend, maar je weet wel dat je begin/half februari kunt helpen,
geef dat dan vast door en graag vermelden welke dag en welk dagdeel. Kun je zelf niet, maar een
familielid wil graag helpen, dat kan natuurlijk ook.
De ouders van jeugdleden zijn ook welkom om te komen helpen.

Jaarprogramma 2018
MAAND

DATUM APOLLO

WIE

TIJD

JANUARI

DIVERSEN (o.a. KNMO en
ZMB en vakanties)
kerstvakantie (23-12 t/m 7-1)

5

nieuwjaarsbijeenkomst

allen

FEBRUARI

voorjaarsvakantie (19-2 t/m
23-2)
10

filmuitje

Jeugd

16

Algemene Ledenvergadering

allen

21.00 uur

24

jaaruitvoering

allen

19.30 uur

25

jaaruitvoering

MAART
14.30 uur

APRIL

pasen ( 1 en 2 april)
5
4-16
27

belactie vriendenloterij

allen

Rabobank Clubkascampagne
koningsdag

april/mei kanoa

rabobank Walcheren/NoordBeveland
ha + sb
jeugd
meivakantie (23-4 t/m 4-5)

MEI

hemelvaart (10 mei)
pinksteren (20 en 21 mei)

JUNI
17

medew. kerkdienst K'land

18

bruiloft Koudekerke
Kampeeruitje

llo
steelband
jeugd

JULI

zomervakantie (7-7 t/m 19-8)

AUGUSTUS
SEPTEMBER
23

medewerking startdienst

llo

OKTOBER

09.30 uur
herfstvakantie (13-21 okt.)

najaarsconcert Kamperland
okt/nov oliebollenactie

allen

NOVEMBER
??

bingo

??

intocht Sinterklaas

25

medewerking kerkdienst

24

medewerk. kerstnachtdienst

allen
ha + sb
ensemble

DECEMBER
llo

kerstvakantie (22-12 t/m 6-1)

Verjaardagen
6
9
22
29

Lieke Bakker
Ursula Bouwmeester
Kees de Smit
Anne Vink

Ledennieuws
Nadat zij 2 repetities heeft meegespeeld, heeft Ymke de Kater besloten lid te worden van Apollo. Ymke,
van harte welkom.
De volgende leden hebben het afgelopen jaar examen gedaan op de Zeeuwse Muziekschool en hun
diploma behaald:
Floor Bakker
Tijs Baaij
David de Kater
Eefke Noordhoek
Marijn Sandee
Marieke Dees
Britt Schuiling

klarinet
slagwerk
slagwerk
slagwerk
slagwerk
alt saxofoon
slagwerk

A-diploma
A-diploma
A-diploma
A-diploma
A-diploma
A-diploma
B-diploma

Nieuwjaarsconcert door de
Bouw & Infraharmonie Nederland
Dirigent: Dick Teunissen

Ter Reede in Vlissingen
Vredehoflaan 370
4382 CJ Vlissingen

Zondag 14 januari 2018

Aanvang 14:30 uur
Toegang vrij

Onze sponsoren

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

Ruiterplaatweg 13
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 370048

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

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

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

Ruiterplaatweg 2B
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 371234

Strandhoekweg 1
4493 NS Kamperland
Tel: 0113 - 371236

Groene Weegje 19 - 25
4301 RN Zierikzee
Tel: 0111 - 415455

Steeweg 50
4401 AR Yerseke
Tel: 0113 - 572343

Soelekerkestraat 9
4493 BS Kamperland
Tel: 0113 - 372268

Voorstraat 17
4491 EV Wissenkerke
Tel: 0113 - 371324

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

Boomweidelaan 63
4423 AN Schore
Tel: 06 - 51058666

Tuin & groenbeheer Van der Maas
Noordweg 3
4494 NG Geersdijk
Tel: 06 - 55816548

Sandee Hoveniers BV
Noordstraat 1A
4493 AE Kamperland
Tel: 0113 - 745801

Pearyweg 23
4462 GT Goes
Tel: 0113 - 220640

Noordstraat 42
4493 AH Kamperland
Tel: 0113 - 371624

Ruiterplaatweg 15
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 371645

Voorstraat 9
4491 ET Wissenkerke
Tel: 0113-371663

Wilt u ook uw advertentie in ons
clubblad en op onze website? Neem
dan contact op met de
penningmeester:
penningmeester@apollowissenkerke.nl

Ruiterplaatweg 13
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 851718

