MDVS-#1-2020

Nieuwsbrief van Muziekcorps der Voormalige Schutterij Doesburg

Beste medemuzikanten,

Een eerste nieuwsbrief om MDVS-leden van alle informatie te voorzien in deze rare
coronatijd. De verwachting is dat de huidige situatie nog wel even zal voortduren. Voor
muziekverenigingen betekent dit dat repetities, muzieklessen, optredens, concoursen en
alle overige samenkomsten niet door kunnen gaan. Geplande activiteiten zijn inmiddels
afgelast : Alle activiteiten voor Koningsdag. Er is geen dodenherdenking, geen herdenking
75 jaar vrijheid, geen avondvierdaagsen, geen Verrassend Doesburg en Geen Hanzefeest.

Ledenvergadering- Omdat fysiek overleg– en besluitvorming, waar de
ledenvergadering toe behoort, momenteel niet mogelijk is, heeft het bestuur
besloten de termijn voor het houden van de algemene jaarvergadering uit te
stellen. Mogelijkheden worden onderzocht om de vergadering wellicht via
livestream audio– of video te laten lopen.

Bestuur MDVS
Interim voorzitter - Felix Hermanns
Penningmeester - Edith Volman
Secretaris -Eric Pasman
Bestuurslid - Wendy Pastoor
Bestuurslid - Sabrina Mijnders

Mdvs-doesburg@hotmail.nl

PAASEIEREN ACTIE
Ondanks de ongewone omstandigheden heeft de
eieractie onze vereniging géén windeieren gelegd:

Nieuwsbrief 1, jaargang 1

Wij hebben met z’n allen het mooie bedrag van

€543,00 opgehaald door de verkoop van eieren.
ALLEN HARTELIJK DANK DAARVOOR

Muzieklessen

Tijdens de corona tijd hebben de leerkrachten ook het
lesgeven via videobellen geactiveerd en gaan de
muzieklessen dus gewoon door !
Chapeau voor : Hans, Arend-Jan en John.
Onze leerlingen op koperen, houten en
slaginstrumenten kunnen gewoon blijven lessen.

Contributie - De contributie inning loopt voorlopig door. Mocht dit een probleem
gaan worden, neem dan contact op met onze penningmeester Edith Volman. Dat
kan per mail edithvolman@concepts.nl of telefonisch 0314-681473. We blijven
dirigenten en leerkrachten voorlopig doorbetalen voor de geleverde onlinemuzieklessen.

Uitgave BES

- Ook ons mooie clubblad kunnen we door Corona helaas maar

2x uitgeven in plaats van 4x. We zijn onze adverteerders heel dankbaar voor de
toegezegde advertentiekosten maar zullen gezien de omstandigheden met een
passende aanbieding komen voor hen.

Oproep Concertgebouworkest 27 april - Het concertgebouw-orkest heeft
heel musicerend Nederland opgeroepen om op koningsdag om 10:00 uur het
Wilhelmus te spelen vanuit huis, of de achtertuin of in je straat. Het zou leuk
zijn om daar met z’n allen gehoor aan te geven.

Blijf allemaal oefenen thuis en hou je veilig.
Er komen betere tijden !
MDVS

april 2020

Upcoming events:
Helaas zijn alle
(vergunningsplichtige)
evenementen afgelast tot 1
september 2020.

Did you know?
Dat Jettie tijdens de eieractie een flink
aantal nieuwe donateurs heeft
geworven?

