
Aanvullingen beleidsplan. 
 
2. Visie van de vereniging 
Kernkwaliteiten 
- het leerlingenorkest streeft er naar om in de landelijke vierde (i.p.v. derde) 
divisie te kunnen en blijven spelen. 
 
4. Ontwikkelingen gedurende de afgelopen 5 jaren 
Bijzondere activiteiten. 
 
   2009 Deelname harmonie concours Praag/Viering 120jarig bestaan 
   2010 Concert met pianist Cor Bakker/Deelname leerlingenorkest 

Winterfestival/start steelband 
   2011 Bezoek harmonie Fuengirola Spanje 
   2012  
   2013 Start project “Muziek in de klas" de Vliete Wissenkerke 
				2014	   Start project “Muziek in de klas” Kamperschouw Kamperland 

2014   Viering 125 jarig bestaan. Aanschaf nieuwe uniforme kleding harmonie 
  en leerlingenorkest 

 
Instrumentarium. 
  2009 Aankoop 2 alt-saxen 
  2010 Aankoop steeldrums/euphonium 
  2011 Aankoop 2 klarinetten 
  2012 Aankoop 3 dwarsfluiten 
  2013 Aankoop bassteeldrums/fagot 
  2013 Aankoop voor project “Muziek in de klas” : 

9 klarinetten; 7 trombones; 4 dwarsfluiten; 9 trompetten; 1 hobo; 2 
baritons; 7 alt-saxofoons; 3 hoorns; drumstel; 8 oefen drumpads 

2014 Aankoop xylofoon (2e hands) 
 

 
De Uitkomst. 
 
   2009  
   2010 Schilderbeurt 
   2011 Deelname Maatschappelijke Veiling/Reparatie platte- en pannendak 
   2012 Renovatie interieur 
   2013 Nieuwe gordijnen/Zonnepanelen 
				2014	 	

 
 
  
 
 
 
 



Ledenaantal op 31 december 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Blokfluiters 12 16 13 6 4    2 2 
Leerlingen 16 10  9 5 9   13 9 
Leerlingenorkest  5  5  8 10 6    8 9 
Steelband 8 4 6 6 1    1 1 
Harmonie 47 52 53 53 55   57 57 
Ere-leden      2    3 2 
Niet-spelend    2  3    2 2 
Totaal 88 87 89 82 80   86 82 

 
Het bovenstaande overzicht geeft een enigszins vertekend beeld omdat in de jaren 
2008 t/m 2011 dubbeltellingen zijn opgenomen bij leerlingenorkest en steelband. 
 
De personele bezetting op : 
 
31 december 2012:       
Leerlingenorkest 31 muzikanten   
Steelband  8   muzikanten   
	
31 december 2013: 
Leerlingenorkest      34 muzikanten 
Steelband                  7 muzikanten 
 
31 december 2014: 
Leerlingenorkest      36 muzikanten 
Steelband                  7 muzikanten 
 
 
5. Beleidsvoornemens 
 
5.7 Beleid blokfluitgroep 
Tengevolge van het project “Muziek in de klas” op zowel de obs “de Vliete” te 
Wissenkerke als de cns “de Kamperschouw” te Kamperland is het beleid enigszins 
bijgesteld. 
Aan leerlingen uit groep 4 van de beide scholen wordt de mogelijkheid geboden 
blokfluitlessen te volgen bij de vereniging. 
Na een opleiding van 1 jaar in de blokfluitgroep bestaat de mogelijkheid een 
opleiding te gaan volgen op een blaas- of slagwerkinstrument in combinatie met de 
muzieklessen op school. 
 
6. Noodzakelijke randvoorwaarden 
 
6.3 Instrumentarium en kleding 
Inmiddels heeft de ingestelde uniformencommissie haar activiteiten bijna afgerond 
met als resultaat nieuwe uniforme kleding voor het leerlingenorkest en de 
harmonie. 



Financiële bijdragen zijn ontvangen van: 
24-uurs muziekmarathon, gemeente Noord-Beveland, Prins Bernhard Cultuurfonds 
Zeeland en deelnemers aan de obligatielening. 
 
6.5 Jeugdbeleid 
Na onderzoek van de mogelijkheden voor het opstarten van een muziekproject 
lopen er inmiddels muziekprojecten op : 
 

• de Vliete te Wissenkerke 
Voor het tweede jaar worden er muzieklessen gegeven in de klassen 5 tot en met 8 
door 3 vakdocenten gedurende een tweetal maanden. Hierna wordt een orkest 
gevormd onder leiding van één van de docenten. 
Aantal leerlingen: 
Trompet 8, klarinet 5, hobo 1, viool 1, dwarsfluit 5, saxofoon  6, trombone 2, hoorn 
3 en slagwerk 16. 
 

• de Kamperschouw te Kamperland 
Voor het eerste jaar krijgen de leerlingen van groep 5 gedurende een tweetal 
maanden les van 3 vakdocenten. Hierna wordt een orkest gevormd onder leiding 
van één van de docenten. 
Aantal leerlingen: 
Klarinet 7, saxofoon 1, trompet 4, hoorn 1, slagwerk 7. 
 
Jeugdbestuur. 
Inmiddels is de jeugdcommissie opgevolgd door een jeugdbestuur bestaande uit 5 
leden conform de startnotitie d.d. 27-02-2014. 
 
Op 30 oktober kwam het voltallige jeugdbestuur voor het eerst bij elkaar. 
Tijdens deze vergadering is het voltallige jeugdbestuur geïnstalleerd.    
 
Voorzitter:  Anouk de Neef 
Secretaris:  Bas Slotema 
Penningmeester: Sjoerd Slotema 
Lid:   Tanya Beije 
Lid:   Fabiënne Sandee 
 
Namens het bestuur is Leo van Nieuwenhuijze ,als bestuurslid jeugdzaken, het 
aanspreekpunt. Tijdens de beginfase zal hij de vergaderingen bijwonen. 
De vergaderingen worden gepland op donderdagavond, van 19.00 uur tot 20.00 uur, 
voorafgaande aan de vergadering van het algemeen bestuur op de derde dinsdag 
van de maand. 
 
Het speerpunt voor het eerste jaar is middels een enquête te peilen wat er bij de 
jeugd leeft en de organisatie van allerlei jeugdactiviteiten. 
 
22 januari 2015 


