
 
Augustus 2020 
 
Beste leden, ouders, en vrijwilligers van HOV, 
 
Aan het begin van vorig seizoen hebben wij als bestuur verschillende (nood)oproepen gedaan om 
commissies en in het bijzonder het bestuur te komen versterken. Er is behoefte aan meer mankracht 
aangezien we groeien (in aantal leden, maar ook met 2 nieuwe orkesten vorig jaar). Daarnaast 
hebben we afscheid genomen van de trekker van de jeugd-portefeuille en vraagt de toegekende 
Cultuurnota subsidie een andere organisatie en verantwoording van ons. Daarbij hebben we op een 
aantal belangrijke plekken een structureel tekort in de bemensing. Alleen door het werk over meer 
mensen te verdelen, kan het bestuur haar rol goed blijven invullen en is de continuïteit gewaarborgd. 
 
Er zijn gelukkig al veel leden en vrijwilligers druk in de weer voor HOV. Sommige mensen hebben 
zelfs meerdere rollen. We weten echter ook dat er mensen zijn die wel wíllen helpen, maar die niet 
weten waar behoefte aan is binnen de vereniging of voor wie het onduidelijk is hoe ze zich kunnen 
aanmelden. 
 
Daarom is er begin dit jaar een werkgroep opgericht, met als doel een aantal aandachtspunten in 
kaart te brengen en te onderzoeken hoe die verbeterd kunnen worden. Dit richtte zich op: de 
bemensing en taakverdeling, inzicht in de organisatiestructuur, financieel bewustzijn bij commissies, 
interne communicatie en kennisborging. 
 
Inmiddels zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt in een overzicht (zie bijlagen): 

• de organisatiestructuur, 
• benodigde commissies en rollen, en 
• de ingevulde posities en de vacatures (rode bolletjes)*. 

 
Hieruit blijkt duidelijk dat we, gezien de grootte van onze vereniging, het werk echt goed moeten 
verdelen. Alleen door dat te doen, is het mogelijk de vereniging draaiende te houden. En daarvoor 
moeten we de vacatures gevuld krijgen.  
 
Graag willen we je daarom vragen om je aan te melden voor een openstaande vacature. Er zit 
echt van alles bij, dus vast ook iets waar jij interesse of ervaring in hebt. Je hoeft niet zelf muzikant te 
zijn om je in te zetten bij het HOV, ook ouders, partners of andere familie zijn welkom om zich aan te 
melden. En bedenk: vele handen maken werk licht werk. Het zou daarom mooi zijn als we het 
nieuwe seizoen kunnen starten met een hoop extra ‘groene bolletjes’.  
 
We zijn en blijven een amateur muziekvereniging: naast muziek maken en leuke activiteiten, hoort 
daarbij waar mogelijk ook een bijdrage aan de organisatie. Daarvoor hebben we hulp nodig van leden, 
jeugdleden, ouders/verzorgers, vrijwilligers én fans.  
 
Mochten er toch veel vacatures open blijven staan dan zal de vereniging het komende seizoen helaas 
de keuze moeten maken om sommige dingen niet (meer) te doen. Zover komt het hopelijk niet; we 
zijn een toffe en bijzondere club! Waarom zou je daar niet aan bij willen dragen? 
 
Als je hier meer over wilt weten, je wilt aanmelden of vragen hebt, kun je terecht bij Brigitte namens 
het bestuur (b.van.oosterhout@icloud.com) of Daniel namens de werkgroep (dnecas@tuta.io).  
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 
 
*omdat we het belangrijk vinden toekomstbestendig te zijn, proberen we rollen waar mogelijk dubbel te bezetten, 
zodat de achtervang (of opvolging) geregeld is. Daarnaast worden bepaalde rollen nu wel tijdelijk ingevuld door 
mensen maar is voor structurele invulling een vacature opgenomen. Verdere toetsing over huidige rolinvulling 
met betrokkenen vindt nog plaats; evt. vragen of onjuistheden horen we graag.  


