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Beste vrienden muzikanten,
Hierbij een nieuwe nieuwsbrief met wat algemene informatie, maar ook over
de activiteiten voor de eerstvolgende maanden.

Bestuur en werkgroepen
Op de laatste alg. vergadering van de vzw werd terug een bestuursploeg aangesteld voor de volgende drie jaar. De mandaten binnen
het bestuur zijn hetzelfde gebleven:
•
•
•
•
•

Patrick Vinckier: voorzitter & penningmeester (boekhouding,
bankverrichtingen & facturen)
Patrick Verhelst: ondervoorzitter & huismeester
Christophe Degruytere: secretaris & schatbewaarder (kassa &
contant geld)
Evelien Delzeyne: Materiaalbeheerder
Petrouchka Mattan: Bestuurslid

We danken Mario Deleye en Sofie Verschoore (die hun mandaat niet
wensten te verlengen) voor hun inzet de voorbije jaren, maar we
weten dat we nog steeds op hun diensten beroep kunnen doen, bv.
Mario ivm uniformen (of Petrouchka indien Mario afwezig is).
In dit nummer:
Bestuur en werkgroepen
Privacy
Trooper
Data
Point Final
Proefrepetities dirigenten

Seniorendag
Data 2019

Omdat vijf bestuursleden heel weinig is om onze vereniging draaiende
te houden, wensen we dit aan te vullen met werkgroepen, want ’vele
handen maken licht werk.’ Momenteel is de werkgroep Minden bezig
met de voorbereiding van het verbroederingsweekend en dit
voorbeeld willen we uitbreiden naar andere activiteiten. Het is de
bedoeling dat die werkgroepen vooral de praktische uitwerking van
enkele activiteiten (fietsmarathon, Ceciliafeest, pannenkoekenbak,
concerten,…) op zich nemen. In de loop der jaren hebben we voor dit
alles al draaiboeken ontwikkeld, maar vernieuwing is zeker welkom.
Er zou ook steeds een bestuurslid bij zo’n werkgroep betrokken zijn.
Het is niet de bedoeling dat de werkgroep dan àlles moet doen; vrijwilligers om mee te helpen zullen ook nog steeds nodig zijn !
Het eerste project is onze tent (en evt. andere activiteiten) op de fietsmarathon: wie zin heeft om hierrond mee te denken om dit op poten te
zetten, laat iets weten aan een bestuurslid. Zo startten we enkele
jaren geleden met onze snoepverkoop en gaven we vorig jaar op
moederdag aan alle moeders een bloemetje: we wensen graag meer
dergelijke ideeën te ontwikkelen.

Privacy
Sinds enkele maanden is de GDPR-regelgeving van kracht (algemene verordering op de
gegevensbescherming). We maakten hiervoor een privacyverklaring op, die op de website te
vinden is https://www.harmoniemoorslede.be/copyright.html (onderaan die webpagina)
en die we op de alg. verg. reeds toelichtten. In deze tekst is eigenlijk alles terug te vinden.
In de praktijk verandert er voor de leden eigenlijk niets. Als vereniging moeten we vooral
beschrijven welke gegevens we bijhouden, hoe we die verwerken en beveiligen en wat we
ermee doen (bv. niet doorgeven aan derden).
Als betrokkene heb je inzage- en correctierecht op hetgeen we van jullie bijhouden.

Proefrepetities dirigenten
Om Patrick S. op te volgen hebben we na gesprekken met de kandidaat-dirigenten twee
mensen uitgenodigd om bij ons een proefrepetitie te geven.
Deze zullen doorgaan op:


zondag 28 april (10-11u30)



zaterdag 4 mei (17u30-19.30)

Het is heel uitzonderlijk dat we op een zondagvoormiddag zullen repeteren, maar dit heeft te
maken met de agenda van één van de kandidaten, vormsel in Moorslede, fietsmarathon en
verlengde weekends. Hopelijk kunnen jullie zich allen hiervoor toch vrijmaken.
Aan de kandidaten wordt gevraagd een keuzewerk mee te brengen; zelf geven we ook een
plichtwerk (The forgotten battle of 1666) dat we reeds kennen, om te kunnen oordelen hoe
de beide kandidaten dit zelfde muziekstuk afwerken.

Seniorendag
Wie op donderdag 2 mei wenst mee te gaan
naar de seniorendag van Vlamo in Torhout,
gelieve dit te laten weten aan Patrick Vi.
Let wel: enkel voor 55+-ers !

Data 2019
Gelieve deze data alvast te noteren in jullie agenda’s
•
Zaterdag 30/3: repetitie 17.30-20u
•
Zat. 6/4: repetitie 16-18u
•
Zat. 13/4: repetitie 17.30-19.30
•
Dond. 18/4: generale repetitie (19.30 Koenterdo)
•
Vrijdag 19 - maandag 22 april: verbroederingsweekend met Minden (verdere info volgt)
•
Maandag 22 april (paasmaandag): wandelconcert Vierkaven kermis (onder voorbehoud)
•
Zat 27/4: geen repetitie - wel op zondag 28/4: proefrepetitie 1 (10-11.30)
•
Zat 4/5: 17.30-19.30: proefrepetitie 2
•
Zat 11/5: repetitie ivm Xylophon-Kapriolen, Point Final-werk van Evelien D. (17.30)
•
Woensdag 15/5, ‘s avonds, in De Kleine Storinghe in Rumbeke: Point Final Evelien
•
Zat 18 & Zondag 19 mei: fietsmarathon

En dan later op het jaar
•
Maandag 11 november: Wapenstilstand
•
Zaterdag 23 november: St. Ceciliafeest
•
Donderdag 26 & zaterdag 28 december: pannenkoekenbak
En ook reeds voor de volgende jaren (telkens in De Bunder):
•
Zaterdag 25 januari 2020: Concert
•
Zat. 9 mei 2020: Slag 2, dubbelconcert van ons trommelkorps & Leotalic uit Izegem
•
Zat. 24 oktober 2020: Concert
•
Zat 8 mei 2021: Concert

Point Final Evelien D.
Op haar eindexamen speelt Evelien Xylophon-Kapriolen, begeleid door
onze harmonie. Dit gaat door in De Kleine Storinghe in Rumbeke op
woensdagavond 15 mei. Het exacte uur (wellicht nà 19u30) en adres
krijg je later.
Wil deze Doodle invullen, zodat we niet voor verrassingen komen te staan
door de afwezigen: https://doodle.com/poll/k9nirywvrurr7n3v
(ga met je cursor op de link staan, als er een handje verschijnt kun
je klikken)
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Wie online aankopen wenst te doen, raden we
aan om dit via Trooper te doen, zodat ons
korps hier ook wat aan verdient.
Trooper is een portaalsite, waar heel wat online
-bedrijven
bij
aangesloten
zijn
(bv.
Booking.com, Bol.com, Decathlon, Cool Blue,
JBC, Brantano, Hunkemöller,…). Als je daar
iets koopt, betaal jij evenveel, maar geeft het
bedrijf een bepaald percentage van je aankoop
aan onze vereniging. Na een zekere tijd stort
Trooper dan het gespaarde bedrag door naar
ons.
Hoe gaat het in zijn werk (het is héél
eenvoudig):
•
Ga naar https://www.trooper.be/khvvm
(deze link vind je ook terug op onze
website bij de sponsors)
•
Registreer je, dan krijg je nadien ook te
weten hoeveel je voor ons gespaard
hebt.
•
Klik door naar de winkel waar je iets
wenst te kopen en doe je bestelling
We hebben het met enkele mensen getest en
dit bracht reeds meer dan 50 € op !
Trooper meldt ons wie welk bedrag spaarde;
wàt je kocht wordt niet meegedeeld….

