
 

 
 
Beste leden, 
 
Hoe is het met jullie? Het is goed om te horen dat de Regering heeft aangekondigd om per 1 juni 
wederom wat meer versoepelingen te accepteren. Als bestuur hebben wij afgelopen woensdag weer 
voor het eerst in twee maanden fysiek vergaderd. In een schitterende corona-proof ruimte bij Jeroen 
Goossens, die voldoet aan de RIVM-richtlijnen was het vanouds gezellig. Natuurlijk zijn diverse 
onderwerpen besproken en daar lezen jullie meer over in deze 3e Juliana corona update.  
 
Update n.a.v. bestuursvergadering, 
Zoals gezegd hebben we afgelopen woensdag weer fysiek vergaderd. Dat we elkaar lang niet meer 
gezien hadden was te merken aangezien het 1e halfuur vooral over het wel en wee van iedereen ging. 
Wisten jullie bijvoorbeeld al dat onze voorzitter inmiddels een bekend regionale acteur is en dat onze 
penningmeester bijna van zijn pensioen mag genieten? 
 
Als bestuur kunnen we momenteel niet al te veel doen omdat we het virmus-onderzoek af moeten 
wachten. Dit onderzoek is een samenwerking tussen de professionele koren en orkesten, 
conservatoria en de amateursector. Hierdoor is het nog niet mogelijk om de repetities voor het grote 
orkest, de Rozenbottels, 30+ orkest en het J&O orkest op te starten. Zodra we uitsluitsel krijgen over 
dit onderzoek, hebben we de ambitie om de repetities in bepaalde mate weer snel op te pakken.  
 
Omdat het virmus-onderzoek niet voor slagwerkinstrumenten geldt, hebben wij na overleg met de 
slagwerkleden en John besloten om de repetitie voor de slagwerkgroep vanaf 8 juni weer op te gaan 
starten. De leden van de slagwerkgroep leden ontvangen deze week een Juliana protocol waarin 
staat vermeld hoe we conform RIVM voorschriften de repetities gaan doen. Zodra we meer omtrent 
blaasinstrumenten weten, zullen we ook voor deze groepen een dergelijk protocol opzetten.  
 
In de komende weken zullen we jullie op de hoogte houden van hoe we er momenteel voor staan. 
Dit doen we op basis van 3 woorden (eenvoudig, transparant en helder).  
 
Update n.a.v. gesprek met John Derks en voornemen voor muzikale invulling, 
In de afgelopen weken hebben we met Marleen van Hoof, Ronnie van Hoof, Ilse Nielen en John 
geprobeerd om een groepsrepetitie te doen via een digitaal kanaal. Ondanks de gezelligheid is 
nogmaals gebleken dat we heel erg afhankelijk zijn van de internetsnelheid. We gaan als laatste  
optie nog een keer Google Zoom proberen, dus dat is nu weer even afwachten.  
 
Afgelopen maandag in de 3e helft hebben we nog uitgebreid met John gesproken over de huidige 
situatie. John is via zijn netwerken ook druk doende om helderheid te krijgen want zoals hij zelf zegt, 
zijn handen beginnen te jeuken en wil ontzettend graag weer aan de slag.  
 
Nogmaals het verzoek om je instrument minimaal 1 keer in de week uit de koffer te halen en er even 
op te spelen. Zelfstandig kan er altijd geoefend worden aan diverse muziekstukken die we al in de 
klapper hebben zitten. Mogelijk hebben jullie zelf ook ideeën? In dat geval kun je deze mailen naar 
info@mvjuliana.nl  
 
Gestopte leden, 
Helaas hebben wij in deze corona tijd van enkele leden te horen gekregen dat zij gaan stoppen bij 
onze vereniging. Het betreft Scott van Osch (orkest), Sandra van Osch (30+), Martien Peters (30+)    
en Daisy van Dijk (orkest). We willen deze muzikanten heel erg bedanken voor hun (muzikale) inzet 
voor de vereniging en we wensen ze al het goeds voor de toekomst. 
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Update op het gebied van de financiën,  
Op financieel vlak is er weinig nieuws te melden dan de vorige keer. Helaas lopen we dit jaar de 
inkomsten van de jaarlijkse Rommelmarkt mis.  Gezien het weer hadden we een flinke omzet  
kunnen halen. Uiteraard houdt Jan ook in deze tijd keurig de financiele overzichten bij zodat we  
altijd beschikken over een actueel overzicht.  
 
Update over het jaarprogramma, 
We hebben de ambitie om in september de Oud IJzeractie op te zetten aangezien dit relatief 
gemakkelijk is om te doen. Natuurlijk zijn we hierin afhankelijk van de regelgeving op dat moment.  
 
Het bestuur heeft het voornemen om de instrumentenrevisie dit jaar niet door te laten gaan 
aangezien er een groot deel van het seizoen niet of weinig op de instrumenten is gespeeld. 
Daarnaast zorgt dit voor een kostenbesparing want ook daar moeten we naar blijven kijken.  
Wel zullen we vooraf bij de leden navraag doen of ze toch regelmatig geoefend hebben voordat      
we dit met Muziekcentrum Venray gaan bespreken. Mocht er iets mis zijn met het instrument,      
dan kunnen jullie je altijd melden bij de instrumentencommissie.   
 
Als bestuur hebben we gezien dat indien we alle evenementen laten staan zoals ze nu op het 
jaarprogramma staan, we het met name in de maanden april, mei, juni 2021 erg druk gaan krijgen. 
Het voornemen is om voor de zomervakantie een helder programma klaar te hebben liggen, maar 
ook dit blijft lastig omdat we simpelweg niet weten wanneer grotere evenementen weer plaats 
mogen vinden. Wij vragen hiervoor jullie begrip en zodra we iets weten, laten wij dit ook jullie weten.  
 
De (digitale) 3e helft, 
Nu dat we te horen hebben gekregen dat de horeca na 1 juni weer open mag, heeft Luc een initiatief 
opgestart om een fysieke 3e helft in de Posthoorn te gaan houden. Deze staat gepland op maandag  
1 juni vanaf 21.00. Heb je hier interesse in, geef dit dan door aan Luc Arts. We dienen ons te houden 
aan het maximale aantal van 30 personen in de kroeg, vandaar dat we werken op aanmelding. 
Uiteraard blijft de digitale 3e helft ook nog staan.  Mocht je op maandagavond (21.00) aan willen 
sluiten, dan ben je van harte welkom. Meld je dan bij Jeroen Weerts 
 
Tot slot, 
Beetje bij beetje starten we langzaam op. Als bestuur willen we ontzettend graag vooruit maar 
helaas worden we afgeremd omdat er simpelweg nog te veel onduidelijk is omtrent het maken van 
muziek.  
 
Tot zover deze corona-update vanuit het bestuur. Heb je vragen, maak je je zorgen, of zijn er andere 
dingen… Maak het bespreekbaar bij één van de bestuursleden.  
 
Hopelijk tot binnenkort en blijf allemaal gezond. 
 

Met muzikale groet,  
 

 

 
Mede namens het bestuur, 
Jeroen Weerts | Secretariaat 



 

 


