Muzikanten,

Met het naderen van de jaarvergadering ofwel de algemene ledenvergadering zijn we weer
bijna een muzikaal jaar verder. Een jaar waarin veel gebeurd is in zowel de privésfeer van
deze en gene als ook in en met de vereniging.
Het bestuur verwacht zeer spoedig weer terug te verhuizen naar ons gemoderniseerde en
opgeknapte home, zodat we weer het “thuisgevoel” krijgen! Dit betekent ook dat we vooruit
moeten kijken en strategische plannen moeten maken alsook hierin stappen zetten. Er is
veel te doen, zowel kleine als grotere projecten, waarvan we nu de naam en inhoud nog niet
kennen, maar het staat er wel aan te komen.
De vereniging die dit jaar 40 jaar bestaat en jubileert wil verder, verder naar de toekomst en
dit is een project voor ons allen en niet alleen van het bestuur of dirigent.
Zodra de nieuwe dirigent bekend is kan deze aan de slag met zijn doelstellingen die hij met
jullie wil behalen en die aansluiten bij de wensen van de vereniging, door samen met jullie
hieraan te werken. Naast de MC en JC, die inmiddels steeds meer activiteiten initieert
starten ook spoedig de andere commissies met hun “opdracht”.

Het bestuur kan niet achter blijven en zal versterkt moeten worden. Wij zijn dan ook
zoekende naar leden, ouders of andere externen die onze gelederen willen aanvullen en
mee willen helpen.
Man, vrouw, transgender of…. en 18 jaar of ouder, sluit je aan bij ons “jong” en dynamisch
bestuur en werk met ons aan de toekomst van de harmonie.
Het kost weinig tijd en de bezoldiging is uitstekend! Net als dat muzikanten gezellig en leuk
musiceren hoog in het vaandel hebben staan, willen wij ook vooral met plezier samen
projecten initiëren, de vereniging sturen en soms vergaderen. (nooit langer dan 3 uur / per
maand.)
Wil je zelf meer informatie krijgen of weet je iemand die interesse heeft voor deze
taak/functie, neem dan contact op met een van de zittende bestuursleden.

