
                                                                             
Voerendaal, 23 april 2017, 

 
 
Beste leden, 
 

Bij tijd en wijle zal ik als voorzitter van het Muziekcollectief via de e-mail een berichtje rondsturen, 
zeker op momenten dat het bestuur met mij van mening is dat er zaken of situaties te melden zijn 
die ons van het hart moeten. 
 

Grosso modo loopt het binnen onze vereniging naar wens, we beschikken over een perfecte locatie, 
kunnen gebruik maken van versterkers, PA, drumstel enz. De ruimte wordt goed onderhouden, 
schoongemaakt, defecte zaken worden waar mogelijk snel gerepareerd of vervangen. Als je je dat 
goed realiseert wordt dat in feite door (de meesten van) ons mogelijk gemaakt, “...chapeau!!!”. 
 

Dit op dat hoge niveau kunnen blijven realiseren wordt echter door een aantal zaken bemoeilijkt, 
dit verdient nu extra aandacht en dat is dan ook wat ons van het hart moet: 
 
Het voldoen van de contributie vóóraf aan de maand van repetitie: 

 Het blijkt dat dit door een aantal leden niet serieus genomen wordt, betalingen worden 
door hen stelselmatig of te laat, of eerst na maanden herhaaldelijk zeuren en aanmanen,  
gedaan. Een situatie die (en daar zullen de steeds correct betalende leden het mee eens 
zijn) zonder meer onwenselijk is en welke vanaf nu ook absoluut niet meer zal worden 

getolereerd. De contributie dient gewoon vóórafgaande aan de repetitiemaand te zijn 
voldaan. Een kopie van het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging heb ik 
volledigheidshalve bijgevoegd en voor dit item verwijs ik naar artikel 6 lid d., de inhoud 
van dit artikel lijkt mij duidelijk. 

 

 We gaan, om de steeds terugkerende problematiek inzake de contributie een halt toe te 
roepen, over naar een geautomatiseerd betalingssysteem waarbij de contributie aan het 
begin van de maand bij iedereen wordt afgeschreven, op een andere wijze kunnen wij het 
bestaan van het Muziekcollectief niet garanderen en jullie ook niet blijven faciliteren. In het 
kader hiervan reken ik op jullie begrip en medewerking, mededelingen hierover volgen. We 
proberen dit voor 1 januari 2017 te realiseren. 

 
Spullen, eigendommen van het muziekcollectief , of van andere leden: 

 Nog steeds verdwijnen er spullen die ons eigendom zijn of die bijvoorbeeld door per 
ongeluk door een van de leden in de ruime zijn vergeten/achtergelaten. 

 

 Zo kan ik melden dat er bekkens zijn verdwenen van de drummer van Beachy Head, 
bekkens die hij na een repetitie per ongeluk heeft vergeten en laten staan. Hiervan is 
aangifte gedaan, wij op onze beurt hebben de badge-uitdraai bij de alarmcentrale 

opgevraagd waarbij we in elk geval kunnen traceren of- en wie er tussen de repetitie van 
Beachy Head en het moment van constateren, in de ruimte is geweest. (Elke handeling aan 
het alarmsysteem wordt aldaar geregistreerd).  

 Er wordt enkele dagen geleden ook het verdwijnen van de Hi-Hat-clutch van de drumkit 
van het Muziekcollectief gemeld.  
 

Naast het verdwijnen van microfoons, kabels, capodaster, stemapparaat enz. de zoveelste niet te 

tolereren gebeurtenissen, “We zijn hier ook goed klaar mee” mag ik zeggen. Het is niet meer dan 
fatsoenlijk dat je van andermans spullen afblijft. Ook nu verwijs ik naar het Huishoudelijk 
Reglement artt: 6 g, en 6 h. 
 

Voor al hetgeen ik schrijf geldt uiteraard “Wie de schoen past...”, maar dat mag duidelijk zijn. 
Zodra er meer informatie bekend is over de contributieperikelen/automatisch afschrijven, de 
verdwenen spullen of anderszins vermeldenswaarde zaken melden wij ons weer. 
 

Het Huishoudelijk Reglement is toegevoegd. Het betreft een reglement dat in juni 2007 door de 
leden is goedgekeurd/aangenomen waardoor het nog steeds volledig van kracht moet worden 
geacht. 
 
Kijk hier eens aandachtig naar, we zullen waar nodig hierop aanspreken en naar verwijzen. 
 
In de veronderstelling jullie voor dit moment voldoende te hebben ingelicht: 

 
Muziekcollectief Voerendaal 
Namens het bestuur 
Harry Pluijmen, voorzitter 
0655168363  


