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scherzo ma non troppo mei 2018 

Het einde van het seizoen nadert alweer snel! We hebben de afgelopen tijd niet 
stilgezeten, zo is de 125e aubade gespeeld op Koningsdag. De avond ervoor is ter ere 
hiervan in Figi een concert gegeven, waarover je verderop in de nieuwsbrief meer zult 
lezen. 
Binnenkort zullen we Peter en de Wolf uitvoeren in het Slottuintheater, het wordt een 
spannend concert! 

Concertagenda 

   KZHMzeist 

   @KZHMzeist 

 KZHMzeist 

Volg ons 

Van de voorzitter 

Koninklijk Zeister Harmonie Muziekgezelschap 

Lief en Leed 

Een rubriek voor leuke en 
minder leuke updates van 
leden en bekenden van het 
KZHM. 

“Onze vereniging kan het soms niet alleen met de orkestleden af.” Met die 
boodschap stond ik woensdag 9 mei jongstleden even voor het orkest. 

De aanleiding was het gesprek dat we de maandag daaraan voorafgaande in de 
bestuursvergadering hadden. Aan de orde was toen het agendapunt organisatie 
Anjeractie. 

Op dat moment waren er zeer weinig leden beschikbaar om deze actie goed te 
organiseren. Eén zin werd een kernzin: “In onze vereniging zitten ook veel 
mensen die komen om te spelen.” Nou daar is niks mis mee zou je zeggen en ik 
beaam dat. Maar dat kan niet beteken dat het organiseren van wat er om ‘het 
met elkaar spelen’ heen moet gebeuren, dus op de schouders van een aantal 
mensen terecht komt. 

Zowel bij bovengenoemd agendapunt als m.b.t. het noodzakelijk en begrijpelijk 
terugtreden uit de ‘portefeuille artistiek’ van Martine en het moeten stoppen met 
zijn klus als coördinator jeugdleden door Jasper, zullen de vacatures door 
anderen ingevuld moeten gaan worden. 

Nu zijn de genoemde vacatures echt iets om te laten invullen door leden.  

Voor andere activiteiten zoals de Anjeractie kunnen ook niet-spelers een steentje 
bijdragen. Die anderen kunnen gerekruteerd worden uit ons directe naasten-
netwerk. Dat gebeurt op kleine schaal en incidenteel. Ik begrijp best dat onze 
partners, familieleden en vrienden niet zitten te wachten op klussen die samen-
hangen met de passie en hobby van orkestleden. Toch is dat echt niet zo gek om 
een keertje te ondersteunen. Het moet ze dan wel worden gevraagd.  

Dat was mijn boodschap van die avond en dat is die nog steeds. De praktijk van 
de daarop volgende dagen toont aan dat uit de naastengroep van orkestleden die 
er bij waren zich intussen klusvrouwen en -mannen hebben gemeld, geweldig! 

Dat is een mooi begin, laten we doorgaan met deze kring van incidentele 
ondersteuners uit te bouwen. Op deze manier betrokken worden en zijn bij de 
vereniging is leuk voor hen.  Het draagt bij aan het doel van deze club. 

“In vereniging muziek maken”: dat zou wel eens dubben genieten kunnen 
worden. 

 

Ad van Strien 
voorzitter 

Mirthe en Hans 
verwachten een 
baby! 

mei 

 30 Collecte Anjeractie 
Griffensteijnseplein en 
Nijenheim 

juni 

 6 Avondvierdaagse 
Bisonveld 

juni 

 24 Peter en de Wolf 
Slottuintheater 

juli 

 7 Concert Belcour 
 

Rianne en Hemmo 
verwachten een 
baby! 
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Oranjenachtconcert 

Wat hebben we weer een mooie prestatie verricht! Na een wat chaotische repetitieperiode 
waar we soms wat tijd tekort kwamen, is het ons toch weer gelukt. Mede dankzij de invallers! 
Stefan Bouma heeft een geweldige prestatie geleverd met A tribute to Harry James en de last 
post tijdens de dodenherdenking en Yolanda van Erp die met haar band in Grand Café Figi 
voor gezelligheid heeft gezorgd. Op naar onze volgende optredens! 

Door de inspanningen van Roland en Martine met 
het maken van de flyers en posters konden Gerda, 
Willemke en Elske de posters ophangen in de 
winkels in Zeist centrum. Bedankt! 
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Anjeractie 

Op 30 mei gaan we weer twee concertjes 
geven ten behoeve van de Anjeractie. We 
willen dit jaar de opbrengst gebruiken voor 
nieuwe leerlingen. Dank vast aan de leden 
die zich hebben opgegeven om te flyeren. We 
hopen dat we op 30 mei voldoende mensen 
hebben om te collecteren tijdens onze 
concerten. Het eerste concertje geven we 
rond 19.00 uur op het Griffensteijnseplein en 
het tweede concertje in Nijenheim, vanaf 
20.00 uur. 
Geïnteresseerden kunnen ons steunen via 
www.kzhm.nl/anjeractie, geeft het door! 

Kleding 

Het is al gevraagd aan de leden: wie wil het 
beheer van de kleding (jassen) op zich 
nemen? 
Wat wordt er van je verwacht: voor de 
buitenconcerten moet gecontroleerd worden 
of iedereen een groene jas heeft. Dat zal 
vooral gaan om nieuwe leden die nog geen 
jas hebben. Als leden vertrekken moet je ook 
controleren of je de jas hebt teruggekregen.  
Meer is het niet! 
Wie wil binnen de vereniging deze taak op 
zich nemen? Meld je aan bij Pauline. 

Het is goed om te constateren dat steeds 
meer leden meehelpen om alle activiteiten 
door te kunnen laten gaan. Zo zijn Rianne en 
Willemke doende met donateurs/fondsen-
werving, Lenneke met de nieuwsbrief, Jasper 
en Yara met de leerlingencommissie (Jasper 
tot het einde van het jaar), Hans met de 
logistiek/gegevensbeheer, Lisette met de 
muziekschool en fondsenwerving, Joost met 
de muziek, Jan Lensink met het beheer van 
de instrumenten, Roland Vaandrager met de 
foto’s en PR en Jan van der Wurff met de 
website. Daarnaast is er nu ook een klein 
groepje bezig met de voorbereidingen voor 
de high tea.  
Binnen het bestuur zijn er ook de nodige 
ontwikkelingen geweest. De taak van het 
secretariaat dat Gerda Kamsma de afgelopen 
jaren heeft vervuld is overgenomen door 
Pauline Niemeijer. In verband met de 
gezondheid van Martine, heeft zij haar deel 
Artistiek afgestaan. De taken muziek-
commissie en overleg dirigent zijn over-
genomen door Pauline en Ad. Op korte 
termijn zullen de afspraken van Martine nog 
binnen het bestuur worden opgelost. Overige 
taken worden op dit moment geïnven-
tariseerd. Als duidelijk is wat er nog 
gebeuren moet, dan zal het bestuur van zich 
laten horen. 

Afgelopen week zijn Ad en Lisette bij de 
muziekschool geweest. Er is een plan opgezet 
ten aanzien van de werving van leerlingen en 
het uitlenen van instrumenten aan leerlingen 
die op de muziekschool les hebben. Een en 
ander staat nog in de kinderschoenen, maar 
mochten de plannen duidelijke vorm gaan 
krijgen, dan zal dit in de Nieuwsbrief worden 
vermeld.  

Werving leerlingen 

Taken binnen de vereniging 

http://www.kzhm.nl/anjeractie
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KZHM Wie is de mol: en de winnaar is..... Stefan Bouma! 

Ook dit jaar was er weer een KZHM Wie is de Mol 
poule. Deze was spannender dan ooit! Het was 
spannend tot de laatste uitzending en er werd druk 
gespeculeerd wie de mol kon zijn. De belangstelling 
om mee te doen met de Wie is de mol app wordt elk 
jaar groter. Er doen zelfs ook oud-leden mee. Stefan 
Bouma was de verrassende winnaar dit jaar tot 
ongenoegen van veel leden. Stefan had een bepaalde 
tactiek door niet te kijken naar Wie is de mol en door 
de speculaties van zijn vriendin Gerda een gokje te 
wagen. Dit heeft goed uitpakt. Nogmaals gefeliciteerd 
Stefan! De beker werd uitgereikt door Lenneke die in 
2017 de beker won. 

Evaluatie Oranjenachtconcert 

Op de vraag van het bestuur om kenbaar te maken wat er nog beter kan of anders kan, 
hebben twee leden gereageerd. Daarnaast is ook in de wandelgangen een en ander gezegd. 
Leermomenten zijn voor ons (leden en bestuur): duidelijke afspraken over het repertoire, 
meer informatie over de films die achter het orkest in Figi vertoond werden, de 
donderdagavond als concertavond is niet handig (werkdag/vrij nemen), waarom Figi (is 
duur), weinig publiek, er is te weinig aandacht besteed aan de 125e aubade. Verder was het 
niet handig om het instrumentarium na het concert weg te brengen, terwijl we allen werden 
verwacht op de afterparty in Figi. Helaas waren wij afhankelijk van de vrachtwagen…  
Duidelijk is dat we voortaan goed van tevoren moeten doordenken over wat we willen en wat 
mogelijk is. Ook letten op de financiën. We hebben gelukkig veel sponsoring gekregen, 
waardoor het concert ons niet veel heeft gekost. Maar als we dit geld niet hadden gekregen, 
was het een grote kostenpost geweest. 
Bedankt allen voor de schriftelijke en mondelinge opmerkingen. Wie ideeën heeft voor 
concerten of mee wil denken, van harte welkom! 

Bestuursvergadering 7 mei 2018 

Besproken zijn de volgende zaken: notulen, actie- en besluitenlijst, post, evaluatie Oranje-
nachtconcert en Aubade, hoe verder met Artistiek, leerlingenorkest, werving leerlingen, 
Anjercollecte, fondsenwerving, concours Veldhoven en de stand van zaken AVG-wet. 
De volgende vergadering staat gepland op maandag 18 juni. 
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Colofon 

Redactie: Lenneke Gietema en Roland Vaandrager 
Eindredactie en vormgeving: Roland Vaandrager 
 
Heb je een idee, suggestie of artikel voor in de volgende Scherzo? Stuur dan een e-mail naar pr@kzhm.nl! 
 

De volgende Scherzo ma non troppo verschijnt in de zomer van 2018. 

Sponsorkliks 

Wil het KZHM blijven bestaan, dan is het belangrijk dat er voldoende inkomsten binnen 
komen. Jan van de Wurff heeft er voor gezorgd dat er Sponsorkliks op de site staat. Wat 
houdt dat precies in? 
Velen van jullie bestellen wel iets online. Als je dit via de site van het KZHM doet en je klikt 
sponsorkliks aan en gaat naar het bedrijf waar je iets wil kopen dan krijgt het KZHM gratis 
een klein percentage. Veel bedrijven doen mee. Denk aan Media Markt, thuisbezorgd.nl, 
Wehkamp, bol.com etc. Als we dit nu met z’n allen doen en we vragen dit ook aan de buren, 
vrienden en familie dan kunnen we met z’n allen een leuk bedrag voor het KZHM binnen 
halen! 


