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Nieuwsbrief  nummer 1 

Seizoen 2014-2015 

voor donateurs en leden 

van Symfonieorkest Bloembollenstreek 

***** 

Voor ziet u de eerste Nieuwsbrief van seizoen 2014 – 2015, met een ander 

uiterlijk dan u gewend bent. Technische tegenslag noopt ons om deze 

Nieuwsbrief op een andere manier te maken. 

***** 

Van de bestuurstafel 
Schreven we in de Nieuwsbrief van april 2014 nog dat het bestuur op zoek is naar 

een nieuwe secretaris, ook de penningmeester Hans Pallada, heeft begin dit seizoen 

aangegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden. Dat betekende dat het 

bestuur op zoek moest naar twee nieuwe bestuursleden. Er hebben zich mensen 

aangemeld om secretariaat en penningmeesterschap over te nemen. We kunnen er 

nog niet te veel over kwijt omdat de gesprekken nog gaande zijn.  

Wordt vervolgd dus. 

  

******** 

Opbrengst Grote Club Actie 
Er zijn de afgelopen 2 maanden weer heel veel leden 
op pad geweest om loten te verkopen van de Grote 
Club Actie. Dat heeft geresulteerd in een opbrengst 
van ruim € 730. Omdat wij ook Horloge.com hebben 
genoemd in onze aankondiging krijgt het jeugdlid dat 
de meeste loten heeft verkocht een beloning van 
Horloge.com. De beste lotenverkoper is Isis Verburg 
met 25 loten, op een gedeelde 2e plaats met elk 19 
loten staan Fabienne Heemskerk, Marlieke Colijn, 
en Anouk Paddenburg. De inhoud van het pakket 
wordt onder deze dames verdeeld. 
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Koninklijke onderscheiding voor onze dirigent Erik Waerts 

 

Op 14 november .j.l heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd Erik Waerts, onze 

eigen dirigent van het JO, te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De 

versierselen werden een zeer verraste Erik opgespeld door de burgemeester van 

Lisse, mevrouw Lies Spruit, tijdens het jubileumconcert van Harmonievereniging 

Crescendo. 

******* 

40-jarig Jubileum 2016 
 
In september 1976 werd onze vereniging 
Symfonieorkest Bloembollenstreek opgericht. Dat 
betekent dat we in september 2016 een jubileum hebben 
te vieren! 
De voorbereidingen daarvoor zijn al gestart, en met een 
subsidie van € 1500 uit het budget van de Commissie 
Culturele zaken van de gemeente Lisse, kunnen we aan 
de slag. (zie elders in deze Nieuwsbrief)  
Er moet nog wel een jubileumcommissie worden 
opgericht en een strak plan om dit jubileum tot een 
groots geheel te maken is nog niet helemaal klaar, maar 
het begin is er! 
Mocht je je steentje willen bijdragen in het organisatie 
comité, dan zouden wij dat natuurlijk graag zien.  
 

 

Aanvraag bijdrage Culturele Zaken gemeente Lisse toegekend 

 

In het kader van de organisatie van ons 40 jarig jubileum in 2016 heeft het bestuur 

een aanvraag gedaan voor bijdrage in de organisatiekosten bij de Commissie 

Culturele Zaken van de gemeente Lisse. Dit mede naar aanleiding van een 

krantenknipsel dat Riet de Bruin verspreidde, daarin stond dat deze commissie nog 

€ 7500 niet had uitgegeven. 15 december was de uiterste datum dat een aanvraag kon 

worden ingediend. Dit bericht kregen we op 12 december onder ogen. Om een lang 

verhaal kort te maken: zondagavond heeft de secretaris de aanvraag digitaal 

verstuurd. Maandag 15 december belde mevrouw Carla Kappelhof (gemeente Lisse), 

dat onze aanvraag nog niet aan alle criteria voldeed, en wat er nog aan ontbrak. Maar 

dinsdagmiddag 16 december heeft die zelfde mevrouw Kappelhof op het 

antwoordapparaat van de secretaris het bericht ingesproken: ‘De commissie 

Culturele Zaken heeft de aanvraag van uw vereniging toegekend, u krijgt binnenkort 

€ 1500 op uw rekening overgemaakt’; dat is inmiddels schriftelijk bevestigd’! 
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Het bestuur maakt van deze gelegenheid gebruik om 

u, en allen die u lief zijn, vredige Kerstdagen en een 

gelukkig, gezond, maar vooral  

muzikaal 2015 te wensen! 
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Van de Bestuurstafel 

Sinds maart van dit jaar heb ik mij in toenemende mate bezig gehouden met 

activiteiten, organisatie en overleg op divers niveau met de vereniging. Het was wel 

behoorlijk wennen. Nieuwe gezichten, voor mij onbekende activiteiten en 

gewoonten. Het leiden van een organisatie van vrijwilligers is toch wat anders dan 

het leiden van een professionele organisatie. Maar alles went en ik begin nu aardig 

wat kijk te krijgen op e.e.a. 

Het afgelopen jaar zijn er diverse zaken op de bestuurstafel geweest, die de moeite 

van het memoreren waard waren. Een aantal hiervan zal ik hierna de revue laten 

passeren in willekeurige volgorde. 

 De planning van de concerten is op elkaar afgestemd en er is voortaan één 

gemeenschappelijke avond per jaar: het Tulpenconcert 

 Er is intensief deelgenomen aan het overleg rond het voorgenomen gebruik 

van de nieuwe gemeenschappelijke oefenruimte en  het incidenteel gebruik 

van de grote zaal in Floralis. Volgens de laatste stand van zaken zou de 

ingebruikname in maart/april a.s. zijn. 

 Er is een samenwerking geweest met de De Seaside Singers uit Noordwijk, 

resulterend in een prachtig gezamenlijk optreden in november jl. in theater 

De Muze in Noordwijk. 

 De 3 orkesten hebben ieder hun eigen activiteiten kunnen doen 

 Er heeft 2 X een dirigentenoverleg plaatsgevonden met een 

bestuursdelegatie en dat wordt jaarlijks voortgezet. 

 De zgn. ANBI- status is aangevraagd, wat betekent, dat sponsoren de gift aan 

ons voor een deel kunnen verrekenen met de belasting. Binnenkort hopen we 

positief bericht hierover te ontvangen van de belastingdienst. 

 Er heeft een bezoek plaats gevonden van een delegatie van de gemeenteraad 

Lisse aan ons in november. Dat was een positieve bijenkomst. En of het mede 

daardoor is gekomen: we hebben een donatie  ontvangen van de gemeente als 

bijdrage in de door ons te verwachten kosten m.b.t. onze viering van ons 

komend 40 –jarig bestaan in muziekjaar 2016/2017 

 Er is een nieuwe organisatie en beheer van onze website gekomen. Hierover 

wordt binnenkort intern overlegd, waarna de nieuwe organisatie bekend zal 
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worden gemaakt aan alle leden. Ook  het nieuwe Facebook account en dat van 

Twitter wordt hierbij betrokken. 

 De functies van penningmeester en secretaris zijn vacant geworden door het 

komend vertrek van de beide huidige functionarissen: Marijke Vos, resp. Hans 

Pallada. Wij zijn bezig de taken te hergroeperen, waardoor het wellicht 

makkelijker is om taken door meerdere mensen uit te laten voeren. Binnenkort 

komt daar meer informatie over. 

 Voor het SOB-orkest is in middels een Italieproject gestart. In april 2015 

gaat het orkest naar Rome om een uitvoering met een plaatselijk koor te 

verzorgen. Het jaar daarop komt het koor naar Nederland.  

De vliegtuigboeking is inmiddels geschied  en er wordt driftig gewerkt aan de 

voorbereidingen van de komende trip. 

 De grote clubactie heeft weer plaatsgevonden met als resultaat een dikke € 

730 aan inkomsten: een mooi resultaat. 

 Er is een professioneel bureau aangetrokken, dat voor ons komend lustrum, 

voorstellen zal doen m.b.t. de restyling van onze vereniging. De eerste 

resultaten worden verwacht aan het begin van muziekjaar 2015/2016  

Dit alles overziend kunnen we stellen dat er veel gebeurd is en dat er een aantal 

mensen zeer actief geweest is om dit alles mogelijk te maken. Waarvoor hulde 

en dank. 

 

Martien Heus, voorzitter 

 

 


