
DSO Ledenvergadering 31-05-2021 
 
Locatie: Tuin van Ep  Datum: 31-05-2021, 19:30 – 21:30 uur  
       
Aanwezig: Ivar Verhoef (vrz), Ep Voordes, Arno Rijks, Wim Karrebeld, Ton Dijkhuis, Greet Zwartjes-Kruiswijk, 
Jenneke Tol, Gerard Snel (alleen bij eerste agendapunt), Arno Cornelissen, Martijn Harmsen (pen.mr. en notulist), 
Jos Delink, Hilbrand Westrate, Jean-Louis Hoefnagels en Ywo Lamonaca (Dirigent) 
 
 
Afwezig: Jannie Hut, Rien van den berg en Lysander van Rems 
  
0. Agenda  

1. Afscheid Gerard 
2. Samenstelling Bestuur 
3. Vacatures en voorstel voor ledencommissie 
4. Wanneer repeteren 
5. Financiële situatie DSO  
6. Rondvraag 

 
 
1. Afscheid Gerard 

 
Gerard wordt per 1-8-2021 voor zijn werk 3 jaar uitgezonden naar Curacao. Hij gaat niet spelen op Curacao en als 
hij weer terugkomt naar Nederland wil hij weer spelen bij de DSO. 
Gerard heeft een gebakje meegenomen en levert zijn trombone, dempers, standaard en muziek in. 

 
2. Samenstelling Bestuur 

 
Yvar geeft aan dat hij wil stoppen als voorzitter van de DSO. Yvar vraag of iemand voorzitter wil worden. 
Ep geeft aan dat hij eventueel secretaris wil worden. 
Volgens de statuten dienen er 3 bestuursleden te zijn (o.a. in verband met het stemmen). 
Niemand meldt zich als nieuwe voorzitter. Jos wil er over nadenken. 
   
3. Vacatures en ledencommissie 
 
Met het vertrek van Gerard zijn er nog 15 leden over: 
- 2 trombones 
- 4 trompetten 
- 6 saxofoons (waarvan de bariton nog niet zeker is) 
- 1 bas-gitaar 
- 1 gitaar 
- 1 slagwerk 
Er zijn vacatures voor piano, trombone en trompet. De vraag is hoe kunnen we deze vacatures opvullen en krijgen 
we spelende nieuwe leden. Vanuit het bestuur komt het voorstel om een ledencommissie in te stellen die actief 
nieuwe muzikanten probeert te werven. Op de site staat al geruime tijd dat er muzikanten gezocht worden. 
Diverse leden hebben binnen hun netwerk gevraagd of er mensen zijn die willen meespelen met de DSO.  
 
Er volgt een discussie waarbij een aantal ideeën komen 
1. Probeer onder studenten van Saxion Hogeschool muzikanten te werven. We zouden posters kunnen ophangen. 
2. Filmpje maken bij de repetitie en deze op site zetten. 
3. Na de repetitie verder brainstormen. 
4. Uitwisseling met andere Big bands, bijvoorbeeld met het Deventer Jazz Orkest of de Hanzen Bigband. 
 
Ep en Arno geven aan dat zij contact opnemen met het Deventer Jazz orkest en de Hanzen Bigband om te kijken 
hoe zij tegen een uitwisseling aan kijken. 
Jos gaat Jeroen …?... benaderen 
 
4. Wanneer repeteren 
Per 5 juni treden er (Corona)versoepelingen in en kan er weer gerepeteerd worden (binnen in groepen tot 
maximaal 50 personen). 



Besloten wordt dat we tot de zomervakantie (laatste repetitie 5 juli) in de grote zaal repeteren (als deze 
beschikbaar is en dat we na de zomervakantie (eerste repetitie 29 augustus) naar de kelder gaan 
  
5. Financiële situatie DSO 
 
Martijn ligt kort de financiële situatie toe. Behalve afgelopen Corona jaar wordt er jaarlijks ongeveer € 2000,- 
ingeteerd op het vermogen. De inkomsten liggen rond de € 5000,- en de uitgaven rond de € 7000,-. Momenteel 
staat er € 12.000,- op de spaarrekening.  
 
Er volgt een discussie over hoe we meer geld zouden kunnen krijgen. Bijvoorbeeld extra project subsidie, 
“Vrienden van het Orkest” en betaalde optredens. 
 
Focus ligt eerst op nieuwe leden. Prioriteit ligt bij pianist en een trombonist.  
Mocht Lysander niet gaan spelen dan kan er eventueel doorgeschoven worden op de sax. 
 
 
6. Rondvraag 
Wim: Vraagt of Oscar nog zingt. 
Antw.: Oscar zingt nog steeds met ons mee.  
 


