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NIEUWSBRIEF
HARMONIEORKEST VLEUTEN

EINDE VAKANTIE
Hopelijk heb je van een fijne, zonnige
zomervakantie kunnen genieten en is
iedereen gezond gebleven. Nog een
week en dan begint HOV alweer.
Het protocol is ongewijzigd. De opzet
van de repetitie zal dus zijn zoals voor
de vakantie. Verdere Informatie
ontvang je van je orkestbegeleider.

In deze nieuwsbrief blikken we terug
op een aangepaste, maar geslaagde
afsluiting van het seizoen. Met
bedankjes, ijsjes, borrels en HOV-G die
meespeelde bij HOV-B.

In juli kwam het goede nieuws dat we
van 2021 t/m 2024 opnieuw Cultuurnota subsidie zullen ontvangen. Zie
Nieuwsbrief nr 7 en ons beleidsplan.

HOV-E/D/C hielden een 'geheime'
bingo en Christiaan toonde hen de film
met muzikale (lockdown) groet.

Om de vereniging draaiende te houden
en de plannen waar te maken, hebben
we wel hulp nodig. Vandaar onze
vrijwilligers oproep.

Het bestuur kreeg van alle leden een
prachtige HOV badhanddoek. Deze
kwam afgelopen weken goed van pas!

Fijn dat we voor het najaar alweer wat
activiteiten hebben kunnen plannen.
Hopelijk volgen er snel meer.

klik hier
MUZIKALE GROET
HOV JEUGD!

klik
hier

klik hier
LEUKE AFSLUITING SEIZOEN MET GEHEIME BINGO,
BEDANKJES EN SAMENSPEL HOV-B & HOV-G

klik
hier

klik hier
FELICITATIES GESLAAGDE MUZIKANTEN
BIJ LAATSTE REPETITIE VOOR DE VAKANTIE

6/9: VOLG LIVE SHOW LRF
MET HOV-E & O!
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klik hier

klik hier

27/8: MASTER
EINDEXAMEN JOOSKE

SUBSIDIE CULTUURNOTA
2021-2024 DEFINITIEF

BERICHT VAN HET BESTUUR

HOV VACATURES:

VOOR WELKE ROL MELD JIJ JE AAN?
Heb je ze al bekeken, de 'rode bolletjes' waar we het in de ALV over hadden?
We zijn een grote club met ambitie. Dat maakt dat we veel mensen nodig hebben om
alles in goede banen te leiden. En daar kunnen we ieders hulp - dus ook die van jou goed bij gebruiken!

21/7: FABRICE!
LAURIEN, PROFICIAT
VOORBEREIDINGEN
Achter de schermen wordt druk
gewerkt aan de voorbereidingen
van het nieuwe seizoen. Zowel qua
planning, als op praktisch gebied.
Zo kreeg woensdagavond 19
augustus het slagwerk een grote
poets- en onderhoudsbeurt, werd
het stoelenplan nog eens uitgezet
en de voorraad van de 'coronabox'
aangevuld. We zijn er klaar voor,
HOV kan weer beginnen!

Met dank aan een werkgroep van leden hebben we de structuur en rollen bij HOV in kaart
gebracht. Je hebt hierover ook een mail gehad. Daarin kun je precies zien hoe we als
verenigIng georganiseerd zijn, wat er moet gebeuren, hoeveel tijd het kost en vooral: waar
we nog vrijwilligers zoeken.
Bekijk dus hier de lijst van vrijwilligersrollen en meld je aan. Ook familie, partners of
kennissen van leden nodigen we hiertoe uit. Heb je een vraag of wil je je opgeven?
Benader dan Brigitte of Daniel.
Alvast bedankt voor je hulp!
Robert de Bruijne - voorzitter

AGENDA
2 & 4 september: start repetities
6 september: Leidsche Rijn Festival
liveshow 16.00, filmpje HOV-E & O
21 t/m 26 september: collecte
HandicapNL - Vleuten
4 oktober: repetitiedag HOV-A
10+11 oktober: kampweekend HOV-D

in het meerjarenbeleidsplan van onze
partner Cultuur19 heeft HOV-G een
plekje gekregen: na een kort interview
en repetitiebezoek maakte illustrator
Timon Vader deze speciale beelden van
ons nieuwste orkest.

15 oktober: eindoptreden Muziek is
de Basis! met projectorkest & HOV-D
18 oktober: Culturele zondag
- koffieconcert HOV-A (ochtend)
- concert HOV-E (middag)
onder voorbehoud
lees meer....

