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Uit de bestuurskamer

Jeugdharmonie

Donderdag 20 juni vond de Algemene
Ledenvergadering plaats. Er waren ongeveer 30
leden aanwezig. Tijdens deze vergadering is Jeroen
Nijenhuis gekozen als nieuwe penningmeester van
de harmonie. Wij zijn heel blij dat Jeroen deze taak
op zich wil nemen en wensen hem veel succes.

Het jeugdkamp was ook dit jaar weer een groot
succes. De organisatie heeft de kinderen, ondanks
de vele muggenbulten, weer een geweldig
weekend bezorgd. Dank hiervoor!

O.P.A.
Zoals iedereen wel weet haalt de harmonie al vele
jaren lang iedere laatste vrijdag van de maand oud
papier op. Dit levert maandelijks gemiddeld €700
op. Het wordt steeds moeilijker om iedere maand
10 mensen te vinden die op vrijdagavond 2,5 uur
(van 18.00-20.30 uur) mee willen helpen.
Afgelopen maand waren er 9 waarvan 3 externe
personen. Als we genoodzaakt zijn te stoppen met
het ophalen van het papier betekent dit een flinke
contributieverhoging per lid. Dit willen we
natuurlijk voorkomen. Daarom een oproep voor de
komende maand op vrijdag 26 juli. Dit is midden in
de vakantie waardoor er van de vaste groep ook
niet iedereen aanwezig is. Iedereen van 18 jaar en
ouder kan in principe papier ophalen. Ook ouders
van jeugdleden zijn van harte welkom om mee te
helpen. Kun je vrijdag 26 juli meelopen, stuur dan
een mail naar bestuur@keuninklikke.nl
Bedankt alvast!
Seizoensafsluiting en vakantie
Dinsdag 2 juli vindt de jaarlijkse afsluitingsavond
plaats voor alle geledingen van de harmonie vanaf
19.00 uur. Op deze avond worden tevens aan de
leerlingen die examen gedaan hebben de
diploma’s uitgereikt. Verdere informatie hierover is
naar alle leden gestuurd in een aparte nieuwsflits.
Namens het bestuur willen we alle leden bedanken
voor hun inzet het afgelopen jaar. Op muzikaal
vlak, maar ook voor de hulp bij de even belangrijke
niet-muzikale activiteiten van de harmonie. Wij
wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot 20
augustus! Iedereen is natuurlijk ook welkom op de
klusavonden op de dinsdagavonden tijdens de
vakantie.

Repetitietijd
Na de zomervakantie zal de repetitietijd van de
samenspelgroep en jeugdharmonie veranderen.
Samenspelgroep: Dinsdag 17.30-18.15 uur
Jeugdharmonie: Dinsdag 18.30-19.20 uur
Voor kinderen die doorstromen naar de grote
harmonie zal de sprong zo hopelijk kleiner worden.
Kinderen die tot de pauze (21.00 uur) in de grote
harmonie meespelen, blijven ook nog meespelen
in de jeugdharmonie. Dit is nieuw. Pas als zij de
hele repetitie blijven, hoeven zij niet meer mee te
doen met de jeugdharmonie. We zullen deze
veranderingen in december evalueren.
Roy Derix stopt bij de jeugdharmonie
Roy Derix heeft te kennen gegeven dat hij gaat
stoppen bij de jeugdharmonie. Hij wordt dirigent
bij trommel en fluiterkorps Sint Barbara in Reuver.
Ook zij repeteren op dinsdag. Wij, als bestuur en
jeugdcommissie, gaan zo snel mogelijk op zoek
naar een nieuwe dirigent.

Grote harmonie
We zijn bij de grote harmonie al druk bezig met het
programma voor volgend seizoen. Na de vakantie
al snel het optreden op wijkfeest Hoogvonderen en
concert op het Munsterplein. Dan de
voorbereidingen voor het najaarsconcert en
Nieuwjaarsconcert.
Ook op de planning staat de concertreis naar
Antwerpen 29 en 30 augustus 2020.

Da Capo
Tijdens de ALV kwam naar voren dat er nog wat
onduidelijkheid is wat betreft de contributie/huur
instrumenten bij Da Capo. Bestuurlijk zijn we bezig
met het scheppen van meer duidelijkheid in deze
en alles op één lijn krijgen voor alle geledingen van
de vereniging.
Het eerste optreden voor Da Capo na de vakantie
is op het wijkfeest van Hoogvonderen.

