
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

September 2021 
Algemene Nieuwsbrief 

Muziekvereniging Crescendo 

 

Volg jij Crescendo 
al op Twitter en 

Facebook? 
En Instagram? 

   

Het stof is uit de instrumenten geblazen, de ventielen weer ingevet en nieuwe 
bladmuziek is uitgedeeld: muziekseizoen 2021/2022 is begonnen! Ondanks dat de 
repetities en lessen nog maar een paar weken geleden zijn opgestart is er tóch alweer 
veel gebeurt en zijn er zelfs alweer een paar optredens geweest. Je leest het in de 
nieuwsbrief van september! 
 

Kick-off seizoen 2021/2022 
10 september heeft het bestuur met dirigenten en vertegenwoordigers van de Jeugd- 
en Fanfarecommissie gebrainstormd over onze vereniging; wat gaat goed, wat kan 

beter en wat kan echt niet! Een stukje reflectie op de vereniging met als doel ons 
verder te verbeteren en een nog aantrekkelijkere vereniging te worden. Het was een 
interessante avond met veel input richting het bestuur en een prachtige ambitie voor 
het komende seizoen. De komende tijd zal hier steeds meer over gecommuniceerd 
worden.  
 
 

Agenda 
Hieronder vind je de agenda voor de komende maanden. Activiteiten waarover we al 
zijn geïnformeerd dat deze worden afgelast, zijn doorgehaald.  
 Wanneer overige activiteiten op de agenda worden afgelast of verplaatst zullen jullie 
hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd.  

Wanneer Wat Wie 
10 november Repetitie afsluiting Klasse[n]orkest OCV, Fanfare 
17 november Repetitie afsluiting Klasse[n]orkest OCV, Fanfare 

20 november Fanfaredag Fanfare 
24 november Afsluiting Klasse[n]orkest OCV, Fanfare 

18 december Kerstconcert OCV, Fanfare 

19 maart 2022 Lenteconcert Allen 

 

Coronamaatregelen 
Gelukkig kunnen we weer lekker muziek maken, toch blijven een aantal 

coronamaatregelen van kracht. Zo ook voor de derde helft van het Fanfare orkest op 
woensdagavond. Degenen die na afloop van de repetitie een drankje willen nuttigen 
gaan we niet controleren op test- of vaccinatiebewijs. We verwachten dat iedereen 

hierin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt (niet-geteste of gevaccineerde 
personen mogen volgens de huidige wetgeving een drankje afhalen en dit dan buiten 
nuttigen).   

https://twitter.com/Crescendo1908
https://www.facebook.com/pages/Muziekvereniging-Crescendo-Voorthuizen/1611296592453079?fref=ts
http://instagram.com/muziekverenigingcrescendo


 

Muziekvereniging Crescendo laat van zich horen 
Op 28 augustus heeft het Fanfare orkest het spits afgebeten met een optreden in 
Voorthuizen, op verzoek van de Ondernemers Vereniging Voorthuizen (OVV). 
Hierbij heeft het orkest afwisselend op drie locaties in het centrum gespeeld. Met 

het zonnetje erbij was het een goede gelegenheid om ons weer in eigen dorp te 
laten zien (en horen!).  
Op 3 en 4 september vonden in het centrum van Barneveld de ‘Sfeerdagen’ plaats, 

waarbij cultuurinstanties en verenigingen binnen de gemeente zich konden 
presenteren aan het grote publiek. En natuurlijk mag onze vereniging daar niet bij 
ontbreken! Daarom hebben het OSO, OCV en de Slagwerkgroep een mooi concert 
gegeven op 3 september, dat ook erg werd gewaardeerd door de organisatie.  
 

 
 
 
Extra Algemene Ledenvergadering  
Dinsdag 21 september vond een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in 
ons gebouw. Normaliter wordt de jaarlijkse ALV rondom onze verjaardag in 
februari gehouden, maar wegens beslissingen die door de Ledenvergadering 
moeten worden goedgekeurd voordat ze mogen worden doorgevoerd had het 
bestuur besloten tot een extra ALV. Tijdens de vergadering stonden twee punten 
centraal: de bestuursverkiezing en wijziging van de statuten.  
Voorafgaand aan de ALV had Anouk Lozeman zich aangemeld voor de functie van 
Algemeen Bestuurslid. Omdat geen tegenkandidaten zich hadden aangemeld is 

Anouk gekozen tot bestuurslid. Anouk zal hierbij fungeren als verbinding tussen de 
Fanfarecommissie en het bestuur – wij wensen Anouk heel veel succes en plezier 
in haar functie!  
Tijdens de ALV zijn ook twee bestuursleden afgetreden; Elsebep Schimmel en Jan 
Boer. Namens het bestuur en de leden nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet 
voor de vereniging, Elsebep en Jan!  
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Met het aftreden van Elsebep en Jan én de al openstaande vacature betekend dit 
dat er drie openstaande vacatures zijn binnen het bestuur: twee vacatures voor 
Algemeen Bestuurslid en de functie van Opleidingscoördinator. Hierdoor hebben  
we momenteel een heel klein bestuur dat bestaat uit maar vier leden – dit is te 
weinig om onze mooie vereniging goed te kunnen besturen en te werken aan alle 
(toekomst)plannen die we hebben. Extra handen zijn zeer welkom, dus overdenk 
op welke wijze jij een bijdrage aan Muziekvereniging Crescendo kan maken. Dit 
hoeft overigens niet per sé in de functie van bestuurslid te zijn! 
Interesse? Neem contact op met één van de bestuursleden of stuur een bericht 
naar bestuur@crescendo-voorthuizen.nl.  
 

 
Bourgondisch Voorthuizen 
Helaas kon het vorig jaar niet doorgaan wegens Covid-19, maar gelukkig was het 

dit jaar weer mogelijk: Bourgondisch Voorthuizen! 11 september vond de zesde 
editie van dit oergezellige evenement plaats, waarbij verschillende lokale horeca 
ondernemers hapjes bereiden en klaarmaken op het terrein van Muziekvereniging 
Crescendo. Ook dit jaar was het weer een echt feest met rond de 600 bezoekers. 
Een applaus voor alle leden die hebben geholpen deze avond tot een succes te 
maken, maar in het speciaal voor Gert-Jan van de Kuilen en Johan van den Heuvel 
die ondanks alle onzekerheid met betrekking tot Covid-19 regelgeving een 
geweldig evenement hebben neergezet. Bedankt! 

 
 
Rabo Club Support 
Op 4 oktober openen de stembussen van de Rabobank Clubsupport Actie!  
Door middel van deze actie stelt de Rabobank haar kennis, netwerk en financiële  
middelen beschikbaar om verenigingen haar doelen te laten behalen. Als lid van 
de Rabobank mag je stemmen op jouw favoriete vereniging. Het aantal stemmen 
bepaalt ook de grootte van de financiële bijdrage; stemmen dus! De 
stembussen zijn geopend tot 25 oktober, exclusief voor leden van de Rabobank. 
Ben je nog geen lid van de Rabobank? Iedere klant van de Rabobank kan zich hier 
(gratis) voor aanmelden, waarna het ook mogelijk is om te stemmen voor de 
Clubsupport Actie. Maak hiervoor ook reclame bij familie, vrienden en collega’s en 

help op deze eenvoudige manier de vereniging financieel gezond te houden. 
Kunnen wij op jouw stem rekenen? Stem vanaf 4 oktober direct in de Rabo App of 
online op rabobank.nl/clubsupport  Doen! 
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