Vereniging Vrienden van het WMC
N I E U W S B R I E F 2 0 21 – 0 1

Beste Vrienden, Vriendinnen en sponsoren,
Indien de coronamaatregelen het toelaten, zal de
eerstvolgende ledenvergadering plaatsvinden op
27 november a.s. Naast het huishoudelijk
gedeelte zal dan ook door Björn Bus en Marcel
Andriolo de stand van zaken van de
voorbereiding op het WMC 2022 worden
toegelicht. Marcel is de nieuwe General Manager
van het WMC.
Sponsoring WMC
Nadat de ledenvergadering instemde met het
sponsoren van het verplicht werk voor de 3e
divisie sectie Harmonie (€4.500), ontving het
bestuur het verzoek om ook het verplicht werk
voor de 3e divisie Brassband te sponsoren
(€3.500). Het bestuur heeft hier, vooruitlopend
op de goedkeuring van de ledenvergadering, in
principe mee ingestemd.
Jubileumconcert
Vrijdag 19 november a.s. zal een Jubileumconcert ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan
van het WMC plaatsvinden.
Naast de Kerkelijke Harmonie St. Michael van
Thorn en blaasensemble Calefax staat dan na de
pauze blaasmuziek en dans gebaseerd op 70 jaar
WMC op het programma.
Tevens wordt dan de WMC-hymne gepresenteerd, die te horen zal zijn bij alle officiële
gelegenheden van het komende WMC.
Daarmee komen de volksliederen bij de
eindceremonie te vervallen.
Onze leden kunnen dan via het secretariaat met
voorrang kaarten bestellen.
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Overleg bestuur en managementteam WMC
Een delegatie van ons bestuur en het
managementteam WMC zullen elk kwartaal
overleggen. Te bespreken punten zullen in ieder
geval zijn de invulling van de Vriendenprijs en
de wijze waarop de te benoemen Personen van
Verdienste worden geïnstalleerd.
Tevens is ons bestuur in overleg met het
managementteam WMC om de mogelijkheden
van ondersteuning bij het professionaliseren van
onze website in kaart te brengen.
Inschrijvingen WMC 2022
Per 1 juni is de inschrijving voor deelname aan
het WMC 2022 geopend. Tijdens de eerste week
waren al meer dan 50 aanmeldingen ontvangen.
Overlijden Louis Andriessen (1939-2021)
Met leedwezen heeft het bestuur kennis genomen
van het overlijden van Louis Andriessen, de
eerste Persoon van Verdienste van de vereniging.
Wij hebben Louis Andriessen, een van
Nederlands grootste muzikale boegbeelden ooit,
leren kennen als een aimabel man, die met name
zeer geïnteresseerd was in de diverse facetten
van de blaasmuziek.
Vermeldenswaardig is dat Louis Andriessen al
bij het eerste WMC aanwezig was, toen zijn
vader, de componist Hendrik Andriessen, deel
uitmaakte van de jury.

Boekhandel Dominicanen, Maastricht
Joelle Boers | Studio Geleen
Rob Hol Vastgoedadvies - Heerlen
B. Kreijen Edelsmid - Kerkrade
Spekhof Optiek Akerstraat 2 – Kerkrade

BLOW!
Blow! zal dit jaar plaatsvinden van 3 t/m 5
september. Ook de locatie is gewijzigd: het
Stadspark van Kerkrade.
Ieder lid kan een (1) kaart met een korting van
25 % bestellen.
Het programma is:
Vrijdag 3 september:
Big Band der Bundeswehr
Hillsbach Brassband
Zaterdag 4 september:
PS: Reloaded
Alarmfase 3
Smelly Kitchen
Die Original Grüne Felder Musikanten
Die Böhmerwaldkapelle
COPCHASE Brass XL
Zondag 5 september
Druckluft
Blech Mich
De Mährländer
Die Altböhmischen
Prijzen kaarten
Vrijdag:
€ 15
Zaterdag:
€ 15
Zondag:
€ 7,50
Weekendticket (3 dagen): € 30
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De bestelling voor kaarten dient voor woensdag
14 juli a.s. bij de secretaris ingediend te zijn.
Degenen met een (bij ons) bekend mailadres
ontvangen vervolgens een code waarmee ze de
gewenste kaart(en) bij het WMC zelf kunnen
bestellen.
Voor de leden waarvan wij geen mailadres
hebben verloopt de bestelling via het secretariaat
van de vereniging.
WBTR
Per 1 juli jl. is de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen in werking getreden. Het bestuur
bestudeert de gevolgen voor de vereniging en zal
hiervan tijdens de ledenvergadering verslag doen.
In geval van niet anticiperen op deze wet, is
mogelijk hoofdelijke aansprakelijkheid van
bestuurders bij financiële perikelen het gevolg.
In ieder geval is al duidelijk dat er een
huishoudelijk reglement verplicht uitgewerkt
dient te worden, waarin een aantal zaken op
grond van de WBTR nader uitgewerkt moeten
worden.
Correspondentieadres:
Bosberg 29 6464 HE KERKRADE 06 48658103
e-mail: info@vrienden-wmc.nl
internet: www.vrienden-wmc.nl
KvK Maastricht 14 05 83 36
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