Bestuursbabbel nr6 3 juni 2020.
Herstarten repetities:
Het DMK is op het moment bezig met het opstellen van een protocol voor de
repetities om deze op korte termijn op een verantwoorde manier weer te
kunnen starten in Het Kompas.
Inmiddels is er voor de blazers iets meer duidelijkheid gekomen. In een
brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt
aangegeven dat er, gebruik makend van een protocol gebaseerd op Duitse
onderzoeken, mogelijkheden zijn de activiteiten voor blazers te hervatten.
Op dit moment wordt door het ministerie nog gewerkt aan de definitieve
formulering van het protocol.
Om te voorkomen dat iedere muziekvereniging zelfstandig een protocol
moet gaan maken op basis van deze onderzoeken zal de KNMO zo snel
mogelijk een protocol beschikbaar stellen aan de sector. Dit protocol wordt
opgesteld en afgestemd met de Nederlandse beroepsorkesten die onder
dezelfde voorwaarden hun activiteiten kunnen hervatten. Het protocol wordt
ook voorgelegd aan de bevoegde instanties. Wanneer het nieuwe protocol voor
blazers beschikbaar is zal de KNMO dit naar de muziekverenigingen doorsturen
zodat duidelijk is op welke manier er verantwoord kan worden gestart. Zodra
we deze informatie ontvangen hebben kunnen we bekijken hoe dit protocol het
best te vertalen is voor de fanfare.
Opbrengst anjeractie
Het was dit jaar wel wennen om via de mobiele telefoon te collecteren voor de
anjeractie. (Het Prins Bernhardfonds heeft trouwens aangegeven om dit te
blijven doen en sowieso niet meer via de collectebus te gaan collecteren).
Misschien dat ook niet iedereen heeft begrepen wat precies de bedoeling van
deze mobiele collecte was en/of hoe het werkte, maar al met al is de teller
voor de anjeractie toch blijven steken op € 453,50. Omdat het de 75ste keer
was dat de anjeractie heeft plaatsgevonden komt het totale bedrag ten goede
aan de vereniging, daardoor is de opbrengst te vergelijken met andere jaren.
Voor actuele informatie verwijs ik naar de website
www.muziekvereniginghoeven.nl, dus houdt deze goed in de gaten.
Met vriendelijke groet,
Karin van der Klein
Secretaris K.E. Muziekvereniging St. Caecilia

