
De kracht van commissies
60 jaar Muziekvereniging Wieringerwaard (3)

 p De Foute Party-commissie is er klaar voor!

Voor muziekvereniging 
Wieringerwaard is 2019 
een bijzonder jaar. De 
vereniging bestaat 60 
jaar. Een jubileum waar 
de CTR in de loop van dit 
jaar een aantal keren bij 
zal stilstaan. Het nieuwe 
verenigingsmotto is: ‘De 
kracht van Samen 
Spelen’. Deze keer de 
kracht van de 
commissies binnen de 
vereniging.

  

De vereniging kent behalve 
het bestuur ook vele com-
missies. Zo zijn er commis-

sies die zich bezighouden met het archief van 
de vereniging, de horeca/catering, het beheer 
van de instrumenten, de vriendenclub en de 
sponsors, de techniek, de jeugdleden, de pr, 
de muziekkeuze, het oud papier, de rommel-
markt, de boekenmarkt, de concerten en de 
tulpenverkoop en wat nog meer ter sprake 
komt of ad-hoc nodig blijkt te zijn. Een com-
missie bestaat uit (bestuurs)leden en/of vrij-
willigers. Hier wordt creatief mee omgegaan 
en een commissie is niet gebonden aan een 
bepaalde samenstelling. De taken bepalen de 
samenstelling. Zo kan een commissie bestaan 
uit soms twee en soms tien leden, geheel af-
hankelijk van het onderwerp. Er zijn commis-
sies die eenmaal per jaar bij elkaar komen, 
maar ook die maandelijks bijeenkomen om 
met elkaar te overleggen en voorbereidingen 
te treffen. Twee keer per week is ook geen 
uitzondering.

JUBILEUM Najaar 2018 is er een jubileum-
commissie opgericht die de activiteiten van 
het jubileumjaar heeft voorbereid, maar ook 
onder meer de zorgen heeft voor het jubile-
umconcert. Zij is dit hele jaar actief.
Een Jubileumconcert is natuurlijk niet zomaar 
even in elkaar gezet. Hier heeft een muziek-
commissie een belangrijke taak. De muziek-
commissie bestaat uit orkestleden en dirigent 
Michiel Drijver. Met elkaar komt men tot de 
juiste muziekkeuze. Het jubileumconcert 
wordt een theaterspektakel, met een muzika-
le terugblik op de afgelopen 10 jaar, maar ook 
nieuwe nummers die het publiek tot swingen 

zullen verleiden. Er moeten keuzes gemaakt 
worden welke stukken gespeeld gaan worden 
en in welke volgorde. Zijn alle muziekstukken 
voor de orkesten geregeld? Wat wordt waar 
gedaan en wie doet wat? Hoe is het program-
ma aantrekkelijk? Er moet tijd genoeg zijn 
om oude en nieuwe muziek te repeteren. 
Uiteindelijk zullen de orkesten op zaterdag 15 
juni samen met zangeres Leona Phillippo en 
een projectkoor gaan optreden in theater Cool 
in Heerhugowaard.
 
ZELFSTANDIG De ervaring leert dat binnen de 
commissies steeds het nodige talent aanwe-
zig is. Commissieleden met een technische 
achtergrond kijken of hetgeen de creatieve 
geesten binnen de commissie verzinnen wel 
uitvoerbaar is. Anderen houden zich be-
zig met de ontwikkeling van de reclame of 
maken handig gebruik van een netwerk van 
vrijwilligers. Ook moet het financieel haal-
baar zijn. Uiteraard worden de plannen eerst 
met het bestuur afgestemd waarna er groen 
licht wordt gegeven. Een commissie is als het 
ware een zelfstandig bestuursorgaan binnen 
de vereniging. Iedereen denkt en doet mee 
en waar nodig wordt gebruik gemaakt van de 
kennis en kunde van andere leden, vrijwil-
ligers, ouders of familie. Een waardevolle 
werkwijze waar iedereen trots op is.
Onlangs werd op deze manier door de rom-
melmarktcommissie de jaarlijkse drukbe-
zochte rommelmarkt georganiseerd.
 
FOUTE PARTY Dat het huidige jaar een druk 
jaar is voor alle betrokkenen bij de muziek-
vereniging blijkt wel uit het feit dat sinds en-
kele weken ook nog de ‘Foute Party-commis-

sie’ druk doende is met de voorbereidingen 
voor de volgende jubileumactiviteit. De Foute 
Party staat voor zaterdagavond 30 maart 
gepland. Deze commissie bestaat natuurlijk 
uit leden die weten hoe zij een feestje moeten 
bouwen. In dit geval een fout feestje. Deze 
Foute Party is voor iedereen die de muziek-
vereniging een warm hart toedraagt tegen 
een redelijke toegangsprijs toegankelijk. Ook 
hier worden weer de eigen horeca-talen-
ten van de vereniging ingezet om voor een 
lekker hapje tijdens dit feestje te zorgen. De 
afgelopen weken is er hard gewerkt om een 
heerlijke foute muziekkeuze bij elkaar te 
sprokkelen. Bij zo’n feestje hoort natuurlijk 
ook een foute outfit. Degene die met de meest 
originele outfit deze avond aanwezig is, ont-
vangt een leuke prijs.
 
PROJECTKOOR Zoals eerder aangehaald, een 
druk jaar voor iedereen die bij de vereniging 
betrokken is. Op de achtergrond draait er ook 
een ‘ad-hoc’-commissie die zich bezighoudt 
met het projectkoor. Dit koor treedt bij het 
jubileumconcert op, samen met het orkest en 
Leona Phillippo. Het streven is om een groot 
koor samen te stellen met zangliefhebbers. 
Mannen en vrouwen die gewend zijn in een 
koor te zingen of zij die het gewoon een keer 
meegemaakt willen hebben.
Kortom, het nieuwe motto van de vereniging: 
‘De kracht van Samen Spelen’, is dus niet 
alleen voor muziek van toepassing maar ook 
voor de commissies.
i Aanmelden voor het projectkoor kan via de mail: 
jubileumprojectkoor@gmail.com. De repetities starten 
op vrijdagavond 17 mei. Zie voor meer informatie de 
website www.muziekverenigingwieringerwaard.nl.
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