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Nieuwsbrief juli 2017
VAN DE VOORZITTER
Bijna vakantie! Na een druk bestuurlijk en muzikaal jaar gaan wij binnenkort van onze
welverdiende vakantie genieten.
Nog één (generale) repetitie te gaan en het optreden van de Bigband bij Novawhere in
Purmerend op woensdag 19 juli.
De afgelopen weken heeft het bestuur drie workshops gevolgd welke door de BAAM en de
SESAM Academie waren georganiseerd.
Drie avonden gevuld met informatie en tips over de onderwerpen Financiën en
fondsenwerving, Hoe bestuur ik mijn vereniging en Ledenwerving en vrijwilligers.
Die kennis is nooit weg met alle veranderende regels vanuit de overheid aangaande verenigingen.
Ook de uitwisselingen van ervaringen en werk- en zienswijzen van andere verenigingen
waren leuk en leerzaam.
Zaterdag 14 of 21 oktober willen wij weer een G/D-muziekmiddag houden met BBQ.
De informatie met de beschikbare datum zullen wij z.s.m. rondmailen, maar houdt deze dagen
vast op voorhand vrij.
Wij hebben als bestuur gemeend om de BBQ ditmaal voor contributiebetalende G/D-leden
gratis aan te bieden als gebaar voor de financiële steun aan de vereniging.
Voor alle duidelijkheid: voor introducés die je meeneemt moet wel gewoon betaald worden.
Verder is het plan opgevat om elke zes weken op dinsdagavond in de oneven weken een
‘G/D-muziekavond’ te houden.
Dit houdt de muzikale kwaliteit op niveau, is altijd gezellig en goed voor de onderlinge binding.
Wij willen hiermee starten na de G/D-BBQ, dit een seizoen proberen en daarna evalueren.
De afgelopen periode hebben wij helaas wat mensen in de ziekenboeg gehad.
Wij hebben hen een kaartje, bloemetje of fruitmand gestuurd.
Hier kunnen wij uiteraard alleen actie in ondernemen als wij op de hoogte zijn van dergelijke
situaties, houdt ons s.v.p. geïnformeerd!!
Nick had het al gemeld, de verbouwing van de tweede opslag is eindelijk afgerond.
Het was een beste klus, maar hij is goed naar onze zin geworden.
De verhuizing zal kort na de vakantie, de 23e september gaan plaatsvinden; helpende handjes
zijn altijd welkom.
Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst, rust lekker uit en tot ziens in het nieuwe
muzikale seizoen!
Rob Smit
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UIT DE BESTUURSKAMER
Beste Tubantianen,
Nadat onze oud-voorzitter Rob Husmann zijn voorzitterschap heeft overgedragen
aan het nieuwe bestuur zijn er enkele veranderingen in het beleid gekomen.
Neem bijvoorbeeld het secretariaat, daarvoor hebben we, geadviseerd door Rob Husmann,
een laptop aangeschaft zodat wij bij een nieuwe bestuurswisseling of ziekte van de secretaris
alles kunnen overdragen aan een andere bestuurder zonder dat wij alles over moeten hevelen
naar een andere computer en het secretariaat naadloos verder kan functioneren.
Het bestuur zelf heeft voor snel onderling handelen en communiceren een bestuursapp
ingericht.
Zo kunnen we adequaat reageren op situaties en mogelijke problemen zonder elkaar met
telefoon lastig te vallen tijdens werk of tussentijdse vergaderingen te hoeven beleggen.
Wij draaien daar nu vier maanden mee en dat werkt goed.
Zelfs is er een Bigband-groepsapp gemaakt, zodat als er wat is met tijden van optredens iets
veranderd of een mededeling moet gedaan worden, wij hiermee iedereen sneller kunnen
bereiken en is communicatie tussen de leden onderling ook mogelijk.
Verder heeft Nick Miltenburg, als zaakwaarnemer voor optredens, en om de zaken
makkelijker bij te houden, een apart e-mailadres gekregen zodat de correspondentie niet via
het e-mailadres van het secretariaat hoeft te lopen.
Het e-mailadres voor boekingen en vragen met betrekking tot optredens is het volgende
geworden: boeking@tubantia.com
Voor wat betreft het financiële gedeelte zal de penningmeester voortaan de facturatie en alles
wat erbij komt, zoals vragen over betalingen, contributies of achterstand in contributie,
rechtstreeks afhandelen onder emailadres: penningmeester@tubantia.com
Voor overige vragen en zaken kan men altijd het e-mailadres van het secretariaat blijven
gebruiken: secretariaat@tubantia.com
Alles wat via deze e-mailadressen binnen komt wordt besproken op de bestuursvergadering,
die tot op heden 1 x in de vijf weken plaats vindt, zodat we alles vast kunnen leggen en allen
op de hoogte zijn van wat er gebeurt.
Zoals jullie merken gebeurt er wel wat achter de schermen om alles goed te laat verlopen.
Onze verhuizingen kosten ook geld, eerst naar de Valentijnskade, toen naar ‘Het Schip’ en nu
weer naar De Deo, waar wij hopelijk voor jaren gesetteld zullen blijven om fijn in te kunnen
te repeteren met de G/D-korps en de Bigband en af toe een feestje te kunnen vieren.
De kosten kunnen wij gelukkig laag houden doordat wij als bestuur met vrijwilligers vanuit
de leden alles zelf doen in onze vrije tijd.
Jos Rietveld,
penningmeester
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VAN DE REDACTIE
Hopelijk is de eerste door mij uitgebrachte Nieuwsbrief niet tegengevallen.
Dit geeft mij de moed om er mee verder te gaan en is een bijdrage (in tekst) altijd van harte
welkom, want zoals gezegd, het is niet mijn maar ONZE Nieuwsbrief.
Er is al weer heel wat gepasseerd sinds de vorige uitgave:
We hebben genoten van de G/D-barbecue welke, ondanks dat de hamburgers wat
vernieuwender smaakten, toch tot een gezellig festijn mag worden gerekend en de muzikale
bijdrage van u allen heeft daar zeker aan mee gewerkt.
Belofte bij deze, de volgende keer zijn er weer de oude vertrouwde hamburgers.
De berging in de Deo is af en erg mooi geworden. We hadden
dit met een feestje willen openen, maar ik lees in het verhaal
van de penningmeester dat de verhuizingen al veel te veel
hebben gekost. Daarom stel ik voor om met ons allen op 23
september bij de verhuizing te helpen en daar een lekker biertje
bij te drinken. Mag ook best wat anders zijn, hoor.
Na de verhuizing moeten we ook de uniformen een tweede
leven gunnen. Gelukkig heeft er zich al een aantal personen
gemeld die het uniform graag zelf willen behouden. Voor de
overigen, bedenk dat er na de verhuizing geen herkansing meer
is dus grijp die laatste kans als je het uniform wilt bewaren.
De Bigband heeft op de 1e van deze maand een geweldig optreden gegeven op de ‘dag van de
muziek’ in Krommenie. Good old Theo was er bij om de gelederen te versterken met trompet
en zang.
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Er is door Robert Vethaak, onze muzikaal leider, een perfect repertoire samengesteld dat we,
mede door de ondersteuning van trombonist André Pet, nog lang in de herinnering van
Krommenie en omgeving zal blijven na klinken.
André Pet kunnen we kennen als trombonist bij gezelschappen als o.a. het Metropole Orkest
en de New Cool Collective Bigband. Hij kon aardig met ons mee komen.
We hebben als Bigband 17 juli nog één repetitie avond en de 19e een optreden in Novawhere
te Purmerend op het programma staan. Daarna vakantie tot 4 september; dat is weer de eerste
repetitie dag.
Wij wensen u als bestuur een heel fijne en zonnige vakantie en allemaal gezond en uitgerust
weer terug in september.

AGENDA
Maandag 17 juli
Woensdag 19 juli
Maandag 4 september
Zondag 24 september
Zondag 26 november

Laatste repetitie Bigband voor de vakantie.
Optreden Novawhere Purmerend.
Eerste repetitieavond Bigband na de vakantie.
Optreden Woonzorgcentrum Vreugdehof
Jubileum Robert Vethaak

20.00 – 22.00 uur
14.30 – 16.00 uur
20.00 – 22.00 uur
14.00 – 15.30 uur
tijden volgen

ZATERDAG 23 SEPTEMBER VERHUIZING SPULLEN UIT NOORD NAAR DE DEO

VERJAARDAGEN
Ferry Schagen
Ellen Husmann
Peter Nolting
Robert Vethaak
Rob Smit
Sandra Achterberg
Wendy Overbeek
Hans van der Pijll

8 juli
12 juli
29 juli
30 juli
15 augustus
4 september
11 september
26 september
Allen van harte gefeliciteerd!!!

COLOFON
Adres:

De DEO,
Reimerswaalstraat 5a,
1069AE, Amsterdam Osdorp
Postadres: Muziekvereniging Tubantia
Funenpark 172,
1018 AK Amsterdam
Telefoon: 06 – 12 50 53 02
Email:
secretariaat@tubantia.com
Website: www.tubantia.com
KvK nr.: 40530884
Bankrekeningnr.: NL93INGB0005011209

Lidmaatschap alleen voor het G/D-orkest:
€ 5,00 of € 10,00 per maand.
Lidmaatschap als je deel uitmaakt van de
Bigband:
€ 15,00 per maand.
Donatie donateurs:
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€18,50 per jaar.
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