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Beste medemuzikanten,
Inmiddels zijn maatregelen weer versoepelt en mogen blazers op basis van het
besluit van het ministerie van VWS hun activiteiten hervatten onder voorwaarde
dat er een (verplicht) protocol toegepast wordt. Het meest recente goedgekeurde
protocol kunt u terug vinden op de site van de KNMO: https://www.knmo.nl/

protocol/
CoronaProof repeteren !
Vanaf 1 juli mogen ook de blazers weer samen
repeteren. Al is dat niet als vanouds. De
repetitieruimte is zo ingericht dat blazers
minimaal op 2 meter afstand van anderen zitten
en er mogen maar maximaal 30 leden
meespelen. Ook de slagwerkgroep repeteert al
weer vanaf juni met inachtneming van de
Corona regels.

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

Mdvs-doesburg@hotmail.nl
www.mdvs-doesburg.nl
Nieuwsbrief 3, jaargang 1

Babynieuws:
Bij onze Martin en Sabrina Mijnders is
een klein muzikantje geboren TESS !
Binnenkort zal MDVS haar met veel
tromgeroffel en een krentewegge
welkom gaan heten.
Toekomst MDVS
Voor de vakantie zijn we begonnen met het
samenstellen van een ledenwerfcommissie en een
sponsorcommissie.
Inmiddels heeft de ledenwerfcommissie een
brainstormavond gehad onder leiding van Petra Füst van Sequens .Het doel van
deze avond was om een richting te zoeken voor de toekomst van MDVS.
Alle leden kunnen meedenken en acties benoemen waar zij warm voor
lopen. Acties kunnen op een actiekaart worden
geschreven met vermelding van een : CONSTATERING,
DOEL, ACTIE, BETROKKENEN, BETEKENIS.
De ingevulde actiekaarten dienen binnen 2 weken na
uitgifte in de ideeënbus in De Harmonie gedeponeerd te
worden zodat het adviesplan gemaakt kan worden en
wij daarmee onze mooie muziekvereniging weer goed
zichtbaar gaan maken waar de Doesburgers trots op
zijn en muzikanten met plezier hun hobby komen uitoefenen.

Blijf vooral thuis oefenen !
MDVS

september 2020

Upcoming events:
Zaterdag 26 september Burendag.
In de middag op locatie(s) in de
wijk
4 oktober Culturele Zondag
Mini concertje vanaf 14:00 uur,
locatie Loc17

Did you know?
Het meeste donateursgeld inmiddels
via Bank of Incasso binnen is?
SAMEN STERK

We Con Brio tijdens de
zomerperiode
repetitieruimte hebben
aangeboden ?

