Suonare d’Amatori - Secretarieel jaarverslag 2021
Het als herkansing van vorig jaar geplande voorjaarsproject 2021 op 4 mei van TKKD ging
helaas weer niet door vanwege de coronacrisis. Voor het najaar kwamen er ook geen
aanvragen binnen van de koren. Dit had alles te maken met de coronacrisis en de lockdowns.
Hoewel er weinig werd gemusiceerd was er wel veel actie in het bestuur. Er werd zes keer
vergaderd, eerst via Zoom en vanaf 1 juni levenden lijve - in het cultureel monument DE
KERK, Bedumerweg 34 in Onderdendam. De onderwerpen die we bespraken waren het
organiseren van het lopende project, het zoeken naar nieuwe bestuursleden en
ondersteuners, en vooral het in meerdere sessies opstellen van het beleidsplan 2021-2026.
Hierbij werd de overgang naar een andere werkwijze geïnitieerd, terug naar de
oorspronkelijke opzet van amateurorkest. Betrokkenheid en samenhang binnen het orkest
zijn hierbij leidend geweest, en er zijn stappen gezet richting een proefproject.
De onderwerpen database en privacy hebben we eerst laten rusten. Hanneke is met Tera
aan de slag gegaan betreft update van de lijsten van musici.
Op 30 oktober werd het beleidsplan verstuurd aan de orkestleden, daar kwamen enige
reacties op. Grootste onzekere factor lijkt de financiering. Het voorgenomen proefproject
zou door de vele professionals erg duur worden, er is een proefbegroting opgesteld.
Mogelijk zouden hier subsidies voor aangevraagd kunnen worden. Besloten werd het
beleidsprogramma ook aan de koren te sturen, aangezien zij belanghebbenden zijn. Zij zullen
volgend voorjaar worden uitgenodigd voor de planning van seizoen 2022-2023, en om deze
belangrijke beleidsvoornemens te bespreken.
Aan het begin van het jaar was de bestuurssamenstelling als volgt:
• Wout van den Heuvel, voorzitter
• Yme Prummel, penningmeester
• Margaretha den Hollander, secretaris
• Hans Stoelinga, algemeen bestuurslid
• Vacature, algemeen bestuurslid
Op 23 februari trad Wout van den Heuvel af als voorzitter, Hans Stoelinga werd ad interim
voorzitter.
Op 25 augustus trad Hanneke Rolden toe tot het bestuur, als algemeen bestuurslid.
De tweede vacature voor algemeen bestuurslid staat nog steeds open, die zal worden
ingevuld door Hans Stoelinga zodra er een nieuwe voorzitter is.
De wervingscampagne voor een nieuwe voorzitter was echter nog niet succesvol, en loopt
door.

In verband met het schema van aftreden is er continu aanvulling van het bestuur nodig, dit
blijkt lastig. Er is nood geklaagd bij de orkestleden en bij de betreffende koren. Er werden
advertenties gezet, en er wordt overwogen de media te benaderen.
De samenstelling van het nieuwe bestuur werd dus:
• Hans Stoelinga, voorzitter a.i. (aftredend 2022)
• Yme Prummel, penningmeester (aftredend 2024)
• Margaretha den Hollander, secretaris (aftredend 2023)
• Hanneke Rolden, algemeen bestuurslid
• Vacature, algemeen bestuurslid
Het bestuur wordt ondersteund door Tera van den Heuvel (werving musici), Fenneke
Bouwman (PR, website), Hans Duifhuis (digitalisering ledenadministratie) en Wout van den
Heuvel (bibliothecaris).

