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Van het bestuur
De laatste keer
Het penningmeesterschap van Apollo zit erop. Na 21 februari as gaat iemand anders de financiën van
Apollo beheren.
In 1967 werd ik in het bestuur gekozen als opvolger van Jan Breäs. De financiële administratie was in die
tijd vele malen eenvoudiger dan nu. De contributie werd wekelijks in de pauze van de repetitie geïnd en
bedroeg 75 cent per repetitie voor de seniorleden en 25 cent voor de jeugdleden. De donatie bedroeg 1
gulden per jaar.
De jaarlijkse gemeentelijke subsidie bedroeg in 1967 800 gulden. Wat een verschil met nu: € 13.000,00.
Naast de inkomsten uit o.a. contributies, donaties en subsidie werd op verschillende manieren geprobeerd
extra inkomsten te verkrijgen. In 1973 werd voor de eerste keer een fancyfair/rommelmarkt georganiseerd
met in de loop der jaren hoge opbrengsten.
Naast het beheren van de financiën heb ik heb ik me bij de vereniging bezig gehouden met veel
voorkomende werkzaamheden.
Voor de laatste keer heb ik:
− de balans en jaarrekening opgesteld
− herinneringen verstuurd aan donateurs voor het alsnog betalen van hun donatie
− contributienota’s verstuurd
− sponsors nota’s verstuurd
− brieven verstuurd aan de donateurs
− materialen besteld voor en Anjeractie geregeld
− Nieuwjaarskaarten geregeld en verstuurd
− subsidieverzoek ingediend bij de gemeente
− enz. enz.
Na 48 jaar is het de hoogste tijd om het financiële stokje over te dragen om te voorkomen dat ik word
aangesproken met “ok, Boomer”.
Ik heb het werk altijd met plezier gedaan (anders hou je het niet zo lang vol) en zal het zeker missen.
Mijn opvolger wens ik alle plezier en succes.
Tenslotte hoop ik nog enige tijd als muzikant betrokken te kunnen blijven bij Apollo.
Kees de Smit
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Afscheid Jan Spruit

Na acht en half jaar dirigentschap hebben we op zaterdag 4 januari afscheid genomen van Jan Spruit.
We troffen Jan en zijn gezin bij de bowlingbaan in Goes . Met dertig leden werd Jan op drie banen ingezet om zijn
kunsten te vertonen. We wilden dat hij op zo’n manier zoveel mogelijk contacten had met de mensen waar hij jaren
mee samen gewerkt had . Het was een vermoeiend uurtje voor hem.
Hierna gingen we met z’n allen naar de pas geopende KFC in Goes waar een aparte ruimte voor ons was
gereserveerd.
Na allerlei plichtplegingen hebben we er heerlijk gegeten. Namens de leden kreeg Jan een boek over de top 2000,
een fles whisky en een boek met persoonlijke verhalen van de leden. Uiteraard was er een mooi boeket voor Ellen.

Opvolging Jan Spruit
De eerste twee repetities van het nieuwe jaar zijn besteed aan proefdirectie.
Na deze goed bezochte repetities is door de leden unaniem gekozen voor Meike Warmoeskerken. We hebben er
alle vertrouwen in dat we met Meike een goede opvolger hebben. Op 24 januari is de samenspeelgroep onder haar
leiding van start gegaan. Een leuke groep muzikanten zetten zo de eerste schreden in de muzikale wereld van
Muziekvereniging Apollo.
Carlijn, Nathan, Isa, Sarah , Aimée , Hessel en Mees veel succes en veel plezier tijdens de repetities.
Bij het leerlingen orkest kunnen we ook weer een nieuw lid verwelkomen, Nathan.

Dwarsfluitkamp 2020: deze dagen laten je fluiten!
Vind jij het leuk om dwarsfluit en/of piccolo te spelen? Maak je graag samen met anderen muziek? En
heb jij zin in een hele leuke, gezellige, muzikale zomerweek? Doe dan mee met de
Dwarsfluitkampzomerweek!
Een week lang maak je samen muziek met andere dwarsfluitisten uit Nederland en België. Je volgt lessen
met en zonder fluit en wij bereiden de leukste spelactiviteiten voor. Aan het einde van de week sluiten we
af met een spetterend optreden voor familie en vrienden.
Dwarsfluitkamp is er voor fluitisten vanaf 9 jaar. Je kunt al meedoen als je één jaar dwarsfluit speelt! Speel
je al (veel) langer? Dan zorgen wij voor voldoende uitdaging. Nieuw dit jaar is het 16+ programma voor
fluitisten vanaf 16 tot en met 25 jaar die houden van meer uitdaging. Het Dwarsfluitkamp is van 19 tot en
met 25 juli. Locatie is Hoeve ten Vorsel in Bladel. Informatie: www.dwarsfluitkamp.nl.
Fluitdag 2020
Naast de zomerweek organiseren wij op 14 maart weer een fluitdag in Harmelen (Utrecht). Deze dag is er
voor alle fluitisten (9 t/m 25 jaar), ook als je niet mee op zomerkamp gaat. Kijk op onze website voor meer
informatie en aanmelding. Ook docenten zijn van harte welkom!
Doe mee met de leukste fluitweek van Nederland en België en meld je snel aan! Je gaat er zeker geen spijt
van krijgen.

Méér Muziek in de Klas: niet voor
iedereen een visvijver
KNMO Klankwijzer hield op zijn Facebookpagina een indicatieve peiling naar de resultaten van
schoolprogramma’s zoals Méér Muziek in de Klas. Van de 444 respondenten gaven 207 (47 procent) aan
een ‘best aanzienlijk’ aantal nieuwe leden over te houden aan de deelname aan dergelijke projecten.
237 deelnemers (53) procent vinkten de optie ‘nee, niet noemenswaardig’ aan. Waarom lukt het de ene
vereniging kennelijk beter om de vruchten te plukken van deze schoolprogramma’s dan de andere?
Lees de beschouwing in de e-paperuitgave van KNMO Klankwijzer
(https://www.klankwijzer.nl/media/archief/klankwijzer_krant_week_04_2020/mobile/index.html) en
discussieer op de Facebookpagina van Klankwijzer mee over deze interessante kwestie.

Kopie van Blue Man Group-instrumenten
in de aanbieding
Hans Swaerdens uit Almere is op zoek naar een goede bestemming voor zijn PVC Instrument en
Drumbone. Beide slagwerkinstrumenten zijn een kopie van door Blue Man Group ontwikkelde
instrumenten. Hij wil de met veel liefde en in talloze uren gebouwde instrumenten afstaan wanneer hij
erop kan vertrouwen dat ze een mooi tweede leven krijgen en met respect behandeld worden.
Swaerdens runt al 13 jaar de officiële Blue Man Group fanclub. Met enkele vrienden kwam hij op het idee
om het Blue Man Group PVC Instrument na te bouwen. Het PVC Instrument bestaat uit drie delen me een
totale breedte van 3 meter. Het moet door drie muzikanten bespeeld worden vanaf 55 cm hoge bankjes
die los achter de PVC staan. De Drumbone is gemaakt met hoofdzakelijk 110 mm PVC-pijpen. Het bestaat
uit twee delen die afzonderlijk bespeeld kunnen worden maar ook gekoppeld kunnen worden zodat er
weer een heel nieuw instrument en notenvariatie ontstaat. Beide instrumenten zijn uitgebreid met LEDverlichting, eigen microfoons, drukknoppen om samples te starten en een flightcase met allerlei digitale
technieken.
Na vele jaren speelplezier met diverse leuke optredens staat het PVC instrument nu een beetje te
verfstoffen in zijn garage. In de komende jaren zit er een verhuizing aan te komen wat ook een reden is om
voor zijn geliefde PVC een nieuwe plek te vinden.
Bron: www.klankwijzer.nl
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Wilt u ook uw advertentie in ons clubblad en op onze website?
Neem dan contact op met de penningmeester:
penningmeester@apollowissenkerke.nl

