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Van het bestuur
Op de ledenvergadering is gemeld dat er een flyer zou komen over de notitie "In Veilige Handen". Hier
onder vind je deze. Verder zullen er nog 6 posters gemaakt worden die afwisselend in de kantine
worden opgehangen.

In veilige handen
Inleiding
Als ouder weet je als geen ander wat “de vereniging” voor je kind(eren) kan betekenen. Vaak is
Muziekvereniging Apollo niet alleen de plek waar zij een activiteit doen. Ze komen ook voor de
gezelligheid, de aandacht en het maken van plezier. Wij vinden het belangrijk dat kinderen veilig zijn
binnen onze vereniging. Dit betekent niet alleen dat we zorgen voor een veilige omgeving, maar ook dat
we ernaar streven dat kinderen zich bij ons prettig en veilig voelen.
Wij willen een veilige omgeving waarborgen door aandacht te hebben voor een open en positieve
atmosfeer en door duidelijke afspraken over omgangsvormen te maken. Dit is belangrijk omdat
ongewenste omgangsvormen daardoor minder kans krijgen, sneller bespreekbaar zijn en kunnen
worden aangepakt als ze toch de kop opsteken.
Eén van die ongewenste omgangsvormen is seksueel ongewenst gedrag. Wij willen kinderen hier zoveel
mogelijk tegen beschermen. Daarom is gevraagd aan alle leden vanaf 18 jaar een VOG (Verklaring
Omtrent Gedrag) te overleggen. Ook aan nieuwe leden zal dit verzoek worden gedaan. Hiermee wordt
nagegaan of ze ooit betrokken zijn geweest bij een zedenmisdrijf. Ook hebben wij een gedragscode voor
vrijwilligers die met kinderen werken. In deze gedragscode is vastgelegd waar grenzen liggen in het
contact tussen vrijwilligers en kinderen. Maar wij willen onze ogen niet sluiten voor het feit dat seksueel
grensoverschrijdend gedrag overal voorkomt waar mensen samenkomen. Ondanks preventieve

maatregelen kan het ook binnen onze vereniging plaatsvinden. Daarom hebben wij een
vertrouwenspersoon aangesteld en hebben we een meldprotocol waarin staat beschreven hoe
(vermoedens van) misbruik worden gemeld.
In deze brochure lees je hier meer over. Ook kun je zien welke rol je als ouder kunt vervullen bij het
signaleren en voorkomen van ongewenste omgangsvormen en seksueel misbruik.

Omgangsvormen en omgangsregels
Iedereen die Muziekvereniging Apollo bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk
reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven: Wie
dat doet is van harte welkom.

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk omdat iedereen zich prettig en
veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt.
Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals pesten,
machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of
opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.
Wij vragen van alle leden, vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan
het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen kunnen we in regels
verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet
genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.
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Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de
vereniging.
Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
Ik val de ander niet lastig.
Ik berokken de ander geen schade.
Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
Ik negeer de ander niet.
Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk,
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persoonlijk leven of seksuele voorkeur.
Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet
helpt vraag ik een ander om hulp.
Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet
aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Pictogrammen.
In clubgebouw De Uitkomst zal door middel van onderstaande pictogrammen aangegeven worden waar
wij als vereniging waarde aan hechten gebaseerd op de omgangsregels.

Wat kun je als ouder doen?
Als ouder kun je een actieve rol vervullen bij het voorkómen en vroegtijdig signaleren van seksueel
ongewenst gedrag. Dat kan door met je kind te praten over zaken als lichamelijk contact en het voelen
en stellen van eigen grenzen op dat gebied. Daarnaast kun je door actief betrokken te zijn bij de
activiteiten van je kind een bijdrage leveren aan een veilig klimaat en de juiste omgangsvormen.
Signalen
Gedragsveranderingen bij je kind, zoals een duidelijke afname van het enthousiasme en plezier in de
activiteiten bij onze vereniging, kunnen een signaal zijn dat er iets aan de hand is. Het kan hierbij gaan
om een tijdelijk ‘dipje’ in de gemoedstoestand, maar dit soort veranderingen kunnen ook duiden op
vervelende ervaringen. Soms vertellen kinderen zelf dat er iets gebeurt dat ze niet prettig vinden.
Andere kinderen geven weer signalen via lichamelijke klachten. Het is van belang dat je dergelijke
signalen serieus neemt en in een gesprek met je kind onderzoekt wat er aan de hand is. Dat is natuurlijk
óók onze verantwoordelijkheid, maar als ouder zie je zoiets waarschijnlijk het eerst.

Vragen, twijfels en klachten
Blijf niet zitten met vragen, twijfels of klachten. Als je bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen in het
gedrag van je kind vragen hebt waarop je geen antwoord weet, neem dan contact op met de
vertrouwenspersoon ongewenst gedrag Lian van Nieuwenhuijze, tel. 0113-372588. Je krijgt advies over
wat de mogelijkheden zijn om tot een goede aanpak te komen.
Website Apollo
Voor meer informatie kunt u de website bezoeken waar u de uitgebreide versie van het beleidsstuk "In
veilige handen" vindt.

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland heeft besloten aan Muziekvereniging Apollo te
Wissenkerke een bijdrage toe te kennen van 25% van de aankoopprijs van instrumenten met een
maximum van € 2.450,00 (totale kosten € 8.500,00)
Bovenstaande bijdrage zal besteed worden voor de aanschaf van een basklarinet en een hobo.

Om bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds mogelijk te maken is er elk jaar een collecte. Deze
collecte waar Apollo ook aan meedoet wordt dit jaar gehouden van 14 t/m 20 mei. Net als vorig jaar zal
er in Wissenkerke weer op vrijdagavond (19 mei) voor de repetitie gecollecteerd worden. Op deze
manier kunnen zoveel mogelijk leden meehelpen. Van het bedrag dat Apollo ophaalt is 50% voor de
clubkas en de ander 50% voor cultuur en natuur in de regio.
Vorig jaar heeft de collecte € 379,94 opgebracht, waarvan dus 50% zo de clubkas in ging.

Best jeugdlid,

De samenstelling van het jeugdbestuur is veranderd. Sinds de algemene ledenvergadering is Evan
vanwege zijn studie niet meer lid van het Jeugdbestuur.
Wel is Britt lid geworden van het jeugdbestuur. Als je een vraag over iets hebt voor het jeugdbestuur,
kan je die ook aan haar stellen.
Daarnaast is er binnenkort weer een filmuitje, nadat het vorige maand niet door is gegaan. Nog niet
iedereen heeft opgegeven of hij/zij wel of niet kan komen. Als je het nog niet hebt gedaan, zouden we
het fijn vinden als je doorgeeft of je komt. Het filmuitje is 22 april en begint om 19:00 in de Uitkomst.
We verwachten om 21:00 klaar te zijn.
Verder hebben we eerder aangegeven dat we misschien naar de Efteling zouden gaan met het
leerlingenorkest. We hebben veel contact gehad met de Efteling, maar uiteindelijk hadden zij geen
datum meer beschikbaar waarop wij zouden kunnen optreden. We gaan dit jaar dus niet naar de
Efteling. We hopen dat we volgend jaar meer geluk hebben.

Het Jeugdbestuur

Jaarprogramma 2017
MAAND

DATUM Activiteiten van APOLLO

WIE

JANUARI

Activiteiten door derden (o.a. KNMO
en ZMB) en schoolvakanties
Kerstvakantie (24-12-16 t/m 08-01-17)

6

Nieuwjaarsborrel (bowlen Goes) allen

19

Bestuursvergadering

bestuur

16

Bestuursvergadering

bestuur

Voorjaarsvakantie (25-02 t/m 05-03)

18

Winterconcert (Wissenkerke)

ha

Carnaval (25-02-17 t/m 27-02-17)

24

Lampionoptocht

ha + sb

24

Algemene ledenvergadering

allen

16

Bestuursvergadering

bestuur

18

Bestuursvergadering

bestuur

8 – Solistenconcorus ZMB (SintAnnaland)

27

Koningsdag

ha

11 – Ledenvergadering ZMB
('s-Heerenhoek)

FEBRUARI

MAART

APRIL

Pasen (16-04-17 t/ 17-04-17)
Meivakantie (22-04-17 t/m 05-05-17)
MEI
18

Bestuursvergadering

bestuur

19

Anjercollecte

allen

JUNI

Hemelvaart (25-05-17)
Pinksteren (04-06-17 t/m 05-06-17)

10

Ride for the Roses (Goes)

steelband

15

Bestuursvergadering

bestuur

18 ?

Medewerking afscheidsdienst
kerk Kpl

llo

23 / 24 Kampeeruitje jeugd < 16 jr

jeugd<16 jr.

25

Zomerconcert (Wissenkerke)

ha + sb

30

Concert met de Vliete
(Wissenkerke)

llo + sb

JULI
1

Concert met de Kamperschouw llo + sb
(Kamperland)

7

Donateursactie (Wissenkerke)

allen

13 ? Bestuursvergadering

bestuur

14

Barbecue

ha +
overige
leden 16+

2

Optreden Yachtclub Colijnsplaat steelband

Zomervakantie regio zuid (15-07-17
t/m 27-08-17)

AUGUSTUS
SEPTEMBER
21

Bestuursvergadering

bestuur

Kustmarathon

steelband?? Herfstvakantie (14-10-17 t/m 22 -1017)

19

Bestuursvergadering

bestuur

16

Bestuursvergadering

bestuur

Intocht Sinterklaas

ha + sb

OKTOBER
7/
8

NOVEMBER
11 concours Zaandam

DECEMBER
8 t/m 10 -Jeugdstudieweekend
Domburg
21

Bestuursvergadering

bestuur

24

Kerstavonddienst

llo??

Kerstvakantie (23-12-17 t/m 07-01-18)

Verjaardagen
3
9
11
13
14
15
15
22
27

Koos van den Berge
Kees Augustijn
Babs Houterman
Willeke van Nieuwenhuijze
Sjaak Berrevoets
Chiara Bouwmeester
Gerardo Filius
Senna Boers
Nancy Sandee

Ledennieuws
In verband met drukte van haar werk en overige activiteiten heeft Krista Wisse zich tot eind mei
afgemeld. Zij zal op de repetities niet wekelijks bij de afmeldingen worden gemeld.
Krista, we hopen dat je straks meer tijd hebt en we je weer regelmatig op de repetities zullen zien.

Koningsdag
Heb je nog niet gemeld of je wel of niet aanwezig bent op Koningsdag, doe het dan nog.
Ook als je wel aanwezig bent dit graag melden. Je kunt je aan- of afwezigheid mailen naar:
secretariaat@apollowissenkerke.nl

Schoonmaakrooster
Maand

Aanspreekpunt

Helper

Hand en Spandiensten

Januari

Margreeth

Corina

Naomi

Februari

Ronald

Evan

Yanniek

Maart

Conny

Sjoerd

Bas

April

Debbie

Krista

Anouk de Neef

Mei

Adrie

Gerard

Evelien

Juni

Ursula

Tanya

Iris

Juli/Augustus

Ilse

Stephan

Sigrid

September

Jolanda

Leanne

Gerard

Oktober

Hans

Tom

Colin

November

Anne Vink

Nynke

Anne de Winter

December

Wouter

Chiara

Lieke

Uit de media

Bron: De Bevelandse Bode.
Fout in het bericht: Apollo komt niet uit Kapelle maar uit Wissenkerke
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piano's krijgen vleugels in Goes
GOES - De muziekschool in Goes heeft een nieuw onderkomen.
De Villa aan de Van de Spiegelstraat is sinds maandag haar
muzikale inboedel kwijt. De gemeente gaat het gebouw
verkopen. Westwal 45 is vanaf nu het nieuwe adres van de
muziekschool.
Piano's hebben soms geen vleugels nodig om te vliegen. Dat
bleek maandagmorgen maar weer eens in de Goese Van de
Spiegelstraat. Daar liet een flinke telescoopkraan piano's,
vleugels en ander groot materieel het gebouw van de Zeeuwse
muziekschool (De Villa) uitvliegen. De instrumenten moesten op
transport. Zij werden dezelfde dag nog verwacht op hun nieuwe
nest, Westwal nummer 45.
Aanvankelijk zou de verhuizing van het groot muziekmaterieel al
afgelopen donderdag hebben plaatsgevonden. Maar op die dag
gooide de harde wind roet in het eten. ,,Het was toen
windkracht 6 tot 8", aldus directeur Jan Hut van de Zeeuwse
Muziekschool. ,,En die kranen houden er bij windkracht 6 al mee
op."

Dozen uitpakken
Maandag hield de wind zich gelukkig gedeisd en kon de verhuizing afgerond worden. ,,Het was nog een
hele toestand, maar het is allemaal gelukt. Ze kunnen vandaag de dozen uit gaan pakken". En niet alleen
dat, meldt Hut: ,,Vandaag beginnen zelfs de lessen al in het nieuwe pand."
De voorman van de muziekschool is tevreden met het nieuwe onderkomen. ,,We moeten akoestisch
nog wel wat regelen. In sommige lokalen moeten we iets doen met gordijnen of tapijten. Maar dat zien
we wel als we er in zitten. We hebben er in ieder geval zin in. Het ziet er fantastisch uit."
Qua ruimte denkt Hut aan de Westwal ongeveer hetzelfde te krijgen als in de Van de Spiegelstraat. ,,De
slagwerkruimte komt bij 't Beest. Dat zal pas 15 april opgeleverd worden. Per saldo denk ik dat we twee
lokalen inleveren. Maar dat is een kwestie van goed roosteren. Dat gaat wel lukken."
Cultuurplein
Met de verhuizing van de muziekschool lijkt het Goese cultuurplein nog meer vorm te krijgen. ,,We
zitten nu achter De Mythe. Daar kunnen we ook gezamenlijke activiteiten mee ontwikkelen. We hebben
inmiddels al twee keer een podiumconcert daar gehad."
Maar het theater is niet de enige nieuwe buur van de muziekschool. Ook bijvoorbeeld de kunstuitleen,
de jeugdtheaterschool, Euphonia en Racoon zitten in het Cultuurhuis in Goes. Hut: ,,Ik denk dat we met
elkaar met de gezamenlijke culturele instellingen meer uitstraling krijgen en ook veel efficiënter kunnen
werken."
Hut prijst zich gelukkig met het lef van de gemeente. ,,Want kunst en cultuur staan tegenwoordig best
onder druk. Dan is het mooi dat de gemeente Goes in deze tijd zo'n investering wil doen."
Meelfabriek
Die investering hoopt Goes te compenseren met de verkoop van De Villa. Wie warme gevoelens
koestert voor het rijksmonument uit 1886 en een paar centen over heeft moet nog even geduld hebben.
Het vrijstaande pand, destijds gebouwd in opdracht van de directeur van de plaatselijke meelfabriek
Salberg, komt waarschijnlijk pas na de zomer in de verkoop.
,,De huidige bestemming is maatschappelijk", legt een woordvoerder van de gemeente uit. ,,Maar die
zal verruimd worden naar zakelijke dienstverlening, zodat er ook bijvoorbeeld een hotel, een restaurant
en eventueel een kantoor in kan."
Bron: PZC, Willem Adriaansens
foto: Marcelle Davidse
07-03-2017

Onze sponsoren

Veerweg 14
Kamperland
tel. 0113 - 371373

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

Strandhoekweg 1
4493 NS Kamperland
Tel: 0113 - 371236

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

Ruiterplaatweg 15
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 371645

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

Dorpsweg 48
4491 EL Wissenkerke
Tel: 06 - 29595171

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

Ruiterplaatweg 2B
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 371234

Ruiterplaatweg 2C
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 373939

Soelekerkestraat 9
4493 BS Kamperland
Tel: 0113 - 372268

Voorstraat 17
4491 EV Wissenkerke
Tel: 0113 - 371324

Cruijckelcreke 13C
4491 PS Wissenkerke
Tel: 0113 - 700262

Steeweg 50
4401 AR Yerseke
Tel: 0113 - 572343

Pearyweg 23
4462 GT Goes
Tel: 0113 - 220640

Boomweidelaan 63
4423 AN Schore
Tel: 06 - 51058666

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

Administratiekantoor Strating
Knotwilgendreef 19
4493 EJ Kamperland
Tel: 0113 - 372928 / 06 - 4750776

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

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

Oostvoorstraat 13
4491 EN Wissenkerke
Tel: 0113 - 372000

Noordstraat 42
4493 AH Kamperland
Tel: 0113 - 371624

Voorstraat 9
4491 ET Wissenkerke
Tel: 0113-371663

Ruiterplaatweg 13
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 851718
Uw advertentie in ons
clubblad? Info bij de penningmeester

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

