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Van het bestuur
Financiële zaken
Subsidie gemeente
Door het college van B&W van Noord-Beveland is besloten aan onze vereniging voor het jaar 2019 een
subsidie toe te kennen van € 14.071,00.
Subsidiëring vindt plaats onder toepassing van de Algemene Subsidieverordening Noord-Beveland 2014
en de Nadere Regels Subsidium.
Het subsidiebedrag is als volgt berekend:
Basisbedrag
83 bespeelde instrumenten á € 45,00
83 uniformen á € 20,00
40% honorarium dirigent
40% opleidingskosten

€
€
€
€
€
€

2275,00
3735,00
1660,00
4000,00 (max)
1680,00
13350,00

Toeslag 1e divisie 115%
Kortingsbedrag (sinds 2011)
Toegekende subsidie

€ 15352,50
€ 1282,00
€ 14071,00 (afgerond)

Uiteraard zijn we bijzonder blij met dit fantastische bedrag en is een welgemeend “bedankt” aan de
gemeente hierbij op zijn plaats.
Contributies
De contributie die behoort bij het lidmaatschap van de vereniging wordt door de leden op diverse
manieren betaald : per jaar, per kwartaal of maand.
Daarnaast wordt aan ongeveer 30 leden een kwartaalnota per e-mail toegezonden.
De nota voor het 3e kwartaal 2018 moest voor 1 oktober jl. betaald worden. Van een 12-tal leden is tot
op heden geen bedrag ontvangen. Teleurstellend.
Suggestie: via de bank automatische betaling regelen.
Donaties
Begin september is middels een brief aan onze 245 donateurs gevraagd hun donatie voor 2018 aan ons
over te maken voor 15 november as. Van het merendeel van onze donateurs is hun bijdrage reeds
ontvangen.
Opvallend is dat een aanzienlijk aantal mensen hun bijdrage over 2016 en 2017 niet hebben
overgemaakt. Gevraagd is dit alsnog te doen met verwijzing naar het feit dat zij zichzelf hebben
aangemeld als donateur. Hieraan is door een aantal reeds gevolg gegeven.
Optredens
Dit jaar is aan vergoedingen voor optredens een bedrag van € 3700,00 ontvangen, verdeeld als volgt:
– steelband
€ 2650,00
– harmonie
€ 450,00
– leerlingenorkest
€ 525,00

–

ensemble

€ 75,00.

Bij de meeste bedragen moeten kosten in mindering worden gebracht voor vervoer en vergoeding
dirigent.
De penningmeester.

Jaarprogramma 2018
NOVEMBER

3

Concert Kamperland

ha

10

oliebollenactie

15

bestuursvergadering

bestuur

??

intocht Sinterklaas

ha + sb

25

medewerking kerkdienst

20

bestuursvergadering

21

kerstcollecte

24

medewerk. kerstnachtdienst

allen

ensemble

DECEMBER
bestuur
allen
llo

Jaarprogramma 2019
MAAND

DATUM APOLLO

WIE

TIJD

DIVERSEN (o.a. KNMO en
ZMB en schoolvakanties)
kerstvakantie 22/12 – 6/1

JANUARI

4

nieuwjaarsbijeenkomst

12

bingo

allen
voorjaarsvakantie
23/2 – 3/3 of 2/3 – 10/3

FEBRUARI
Algemene Ledenvergadering

allen

verkoop stroopwafels

allen

ABC reis - Antwerpen

ha / llo

t.b.v. jubileumjaar

MAART
APRIL

7

meivakantie 27/4 – 5/5

MEI
29/5-2/6 ABC reis - Berlijn

ha

JUNI
8

Wissenkerksedag

ha/allen
zomervakantie 6/7 – 18/8

JULI
laatste repetitie en afsluiting
voor de zomervakantie
AUGUSTUS
SEPTEMBER

eilandelijk concert

ha

OKTOBER

herfstvakantie 12 – 20 okt

NOVEMBER
concert Cadier en Keer

ha

DECEMBER

kerstvakantie 21/12 – 5/1
kerstconcert

ha

Verjaardagen

1
7
14
16
19
21
21
25
27
28

Carlijn
Conny
Rinus
Viona
Mees
Tijs
Eefke
Noa
Anne
Annabel

Ledennieuws
Na jaren op en neer te zijn gereisd van Rotterdam naar Noord-Beveland is het voor Gerardo steeds
moeilijker om Apollo te combineren met zijn werk en privéleven. Dit heeft hem doen besluiten om zijn
lidmaatschap op te zeggen.

Beste leden van muziekvereniging Apollo Wissenkerke,
Ik ben in het afgelopen half jaar regelmatig bij jullie ingevallen op vrijdagavond. Dit is, in ieder geval
vanuit mijn kant, zeer goed bevallen. Ik heb de 3 avonden die ik bij jullie mocht repeteren als zeer
positief ervaren. Het werken met een ambitieus orkest welk mooie concertwerken wil spelen is voor
elke dirigent fijn.
Ik ben zelf begonnen met muziek maken in Souburg bij muziekvereniging Vlijt en Volharding. Ik heb daar
tot omstreeks 2003 gespeeld en heb dit altijd met zeer veel plezier gedaan. Ik bespeelde daar
aanvankelijk de bugel maar ben later overgestapt naar euphonium. Dit ging mij toen ter tijd zeer aardig
af en ik heb verscheidene concoursen gespeeld met begeleiding van jullie huidige dirigente Cathy. Ik ben
zelf afgestudeerd aan de pabo in Vlissingen en heb daarnaast een tweetal jaren op het conservatorium
gezeten, helaas heb ik deze opleiding nooit af kunnen maken. Mede door het beperkt aantal banen op
euphonium heb ik toen besloten de pabo af te maken. Inmiddels werk ik met veel plezier in
Hellevoetsluis op een leuke basisschool. Tevens heb ik mij langzaam maar zeker toegelegd op het
dirigeren van orkesten. Ik ben begonnen, zoals de meesten, met een aantal leerling orkesten. Op den
duur kwam er een telefoontje van fanfare Con Amore uit Hoedekenskerke en ze zaten acuut omhoog
om een dirigent. Ik heb de uitnodiging aangenomen en heb daar een zeer leuke tijd gekend. Helaas
moest ik daar na 4 jaar stoppen vanwege een verhuizing naar het westen van het land, en bleek de
reistijd te groot. Tevens heb ik gedirigeerd bij muziekvereniging de KT-W uit Abbenbroek (achter
Spijkenisse). Op dit moment ben ik bij twee muziekverenigingen als eerste dirigent betrokken, te weten
Gastels Fanfare en Fanfare Weldoen door Vermaak uit Clinge. Tevens ben ik twee jaar geleden een jaar
dirigent geweest bij project orkest Stichting Project Orkest Nederland (SPON). Dit orkest maakt ieder
jaar met een andere dirigent een reis naar een Europese locatie en studeert in een beperkt aantal
repetities een kwalitatief hoogstaand programma in. Ik heb toen een programma gecreëerd rondom het
thema oorlog en vrede, en heb daar door middel van een muziekstuk over de filosoof Plato (Escape from
Plato’s Cave - Stephen Melillo) te programmeren het menselijk functioneren ter discussie gesteld. Dit
was, voor mij als dirigent, een van de grootste projecten tot nu toe en ik kijk hier ook met enige trots op
terug.
In het komende seizoen zullen jullie mij een keer per maand op de spreekwoordelijke bok zien, en ik kijk
zeer uit naar deze samenwerking. De eerste overleggen met Cathy zijn zeer positief en inspirerend
geweest. Mijn stijl van werken wijkt redelijk af van de manier van werken die jullie onder Cathy gewend
zijn, maar ik zie hierin juist een aanwinst voor mij als dirigent om van jullie te kunnen leren en
andersom.
Richard Schroevers

Ons lid Fabiënne speelt in onderstaande musical mee, dus heb je een van onderstaande avonden nog
vrij en zin in een avond naar het theater, grijp je kans.

Onze sponsoren

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

Ruiterplaatweg 13
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 370048

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

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

Soelekerkestraat 9
4493 BS Kamperland
Tel: 0113 - 372268

Ruiterplaatweg 2B
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 371234

Voorstraat 17
4491 EV Wissenkerke
Tel: 0113 - 371324

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

Pearyweg 23
4462 GT Goes
Tel: 0113 - 220640

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

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

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

Ruiterplaatweg 13
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 851718

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

