
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Beste vrienden, vriendinnen en sponsoren,  
 
Personen van Verdienste 
Het bestuur is voornemens om tijdens het WMC 
2022 weer twee Personen van Verdienste te 
benoemen. Deze personen dienen: 
-  op enigerlei wijze een relatie met blaasmuziek 

in de wijdste betekenis van het woord te 
hebben;  

-  dan wel affiniteit met professionele 
blaasmuziek te hebben en indien mogelijk 
ook met amateur blaasmuziek op 
professioneel niveau;  

-  nationale en indien mogelijk internationale 
faam te genieten. 

Van de te benoemen personen van Verdienste 
dient één persoon affiniteit met de mars-, 
marsparade en showwedstrijden te hebben en de 
ander persoon dient affiniteit te hebben met de 
concertwedstrijden. 
 
Leden kunnen tot 1 oktober a.s. geschikte 
kandidaten bij het secretariaat voordragen. In de 
najaarsvergadering zal dan de benoeming 
plaatsvinden.   
 
Website vereniging 
Volgens afspraak in de laatste ledenvergadering 
heeft het bestuur zich beraden over de 
mogelijkheden om de website te verbeteren. 
Daartoe heeft ook overleg plaatsgevonden met 
eerst Maikel den Dekker en na diens vertrek met 
Marcel Andriolo, general manager bij het WMC. 
Dit heeft geleid tot twee besluiten: 
1. Samen met Marcel Andriolo wordt bekeken 

of onder de relaties van het WMC mensen 
zijn die aan ons op professionele wijze 
kunnen helpen bij het verbeteren van de  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

website. Deze moet gebruikersvriendelijker 
en attractiever worden. 
Ook is het belangrijk dat het onderhoud van 
de website eenvoudiger wordt. 

2. Op de website van het WMC zal ook 
aandacht worden besteed aan de vereniging 
Vrienden van het WMC, met een link naar 
onze dan vernieuwde site. 
De nauwe band tussen het WMC en de 
Vrienden van het WMC wordt daarmee 
benadrukt.  

 
De website van de Vrienden zal de onder-
verdeling van een besloten gedeelte dat alleen 
toegankelijk is voor leden en een gedeelte dat 
voor iedereen toegankelijk is, behouden. 
Daarmee zal de website het belangrijkste 
instrument voor de ledenwerving worden. 
 
Informatieverstrekking WMC 
Het WMC heeft toegezegd er zorg voor te 
dragen dat ook de vereniging Vrienden van het 
WMC steeds op de hoogte wordt gebracht van 
nieuwe ontwikkelingen. 
Via de mail en de Nieuwsbrieven wordt u dan 
geïnformeerd. 
Hiermee hopen we onze leden beter en sneller op 
de hoogte te houden van de laatste 
ontwikkelingen binnen het WMC. 
 
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 
 
 

 

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

Sponsoren 2021:  
Administratie- en Belastingadviesbureau Smeets -Heerlen  Boekhandel Dominicanen, Maastricht 
Boy Boers Amusement - Geleen Joelle Boers | Studio Geleen 
Jules Grandcafé Markt 54 - Kerkrade  Rob Hol Vastgoedadvies - Heerlen  
Klankwijzer www.klankwijzer.nl B. Kreijen Edelsmid - Kerkrade  
Van Melick Groep - Kerkrade Spekhof Optiek Akerstraat 2 – Kerkrade   
VvE Beheer Parkstad - Heerlen      
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 Boekhandel Dominicanen, Maastricht 


