
 
 

Nieuwsbrief 2,  
januari 2021  
 
Beste collega muzikanten, 
 
Oh, wat hadden we gehoopt dat we begin januari weer zouden mogen beginnen met 
repeteren. Helaas is dat niet zo. En wanneer we wel weer aan de slag mogen? Het 
wordt steeds maar weer voor ons uit geschoven. Zelfs de KNMO is stil. Tijdens de 
eerste lockdown en in deze lockdown tot december, kregen we regelmatig berichten 
van het KNMO over de vernieuwde regels en advies-protocollen. Sinds half 
december krijgen we ook van hen niets meer te horen. Iedereen lijkt afwachtend. 
Wat gaat er gebeuren met de mutaties uit Engeland, Zuid-Afrika en Duitsland? Wat 
staat ons nog te wachten? We hopen dat het vaccinatie programma zijn werk doet en 
dat we toch binnenkort weer los mogen. 
 
In de tussentijd willen we toch laten merken dat we een vereniging zijn met elkaar, 
door met enige regelmaat een nieuwsbrief te maken. En daarin te vertellen wat er 
achter de schermen nog steeds gaande is. En binnenkort zullen we telefonisch weer 
even contact opnemen met iedereen om even persoonlijk te vragen hoe het gaat.  
 
In december kregen we ineens van Hanneke Postma een melding dat ze tijdens een 
scan onwel geworden is. Ze is zelfs gereanimeerd en opgenomen in Neibertilla in 
Drachten voor revalidatie. Dat was weer een stap terug voor Hanneke. Het zoveelste 
wat ze mee moet maken. Op dit moment gaat ze kleine stapjes vooruit. Ze heeft 
vooral problemen met het gebruik van haar handen. Daarbij voelt ze zich erg alleen. 
Ook omdat er geen bezoek mag komen vanwege de coronamaatregelen. Als je een 
kaartje wilt sturen, dan kan dat naar  
Neibertilla,  
t.a.v. H T Postma, 
 afd O&D kamer 21,  
Postbus 604 
9200 AP Drachten. 
 
Er is ook leuk nieuws te melden. Alida Smit zal binnen een week of 6 bevallen van 
haar eerste kindje en…. Astrid van Capelle en haar man Daniël verwachten in juni 
hun eerste kindje! De zwangerschap van Alida is door de lockdown helemaal aan 
ons voorbij gegaan. De laatste keer dat we repeteerden, had ze het nieuws net met 
het bestuur gedeeld tijdens een bestuursvergadering. We hopen dat we de 
zwangerschap van Astrid wel min of meer kunnen volgen bij de repetities. Dat 
betekent dat we dan weer een normale vereniging met normale activiteiten zijn.  
Zijn er vanuit de leden nog meer zaken die we kunnen/mogen delen? Geef het dan 
even aan me door. Goed en minder goed nieuws, maakt niet uit. Zo houden we 
verbinding met elkaar.  



 
We hebben in de bestuursvergadering nog eens gesproken over de donateurs. Het 
afgelopen jaar was natuurlijk heel vreemd. We zijn later achter het donateursgeld 
aan gegaan, omdat we steeds de verwachting hadden, dat we wel weer bij de 
deuren langs mochten om het te innen. Toen dat niet zo bleek te zijn, hebben we via 
een brief bij de Stedomaan gevraagd of mensen het zelf wilden overmaken of een 
toestemming geven voor automatische incasso. Helaas hebben onze donateurs daar 
niet allemaal op gereageerd. Er is veel minder gedoneerd en er zijn zelfs een aantal 
afmeldingen geweest. Wat wij overigens heel jammer vinden.  
Het blijkt ook dat ons donateursbestand vergrijst en daardoor stoppen de donaties 
ook. Dus er moet iets gebeuren. We zijn aan het brainstormen en er zijn ideeën naar 
boven geborreld. Daarbij hebben we ook de opmerking van Floris over de 
Sposorkliks meegenomen, die hij tijdens de ledenvergadering naar voren bracht. We 
hebben besloten te stoppen met Sponsorkliks.  
Aan de ene kant ben je afhankelijk van de plaatselijke middenstand voor donaties in 
geld en goederen (bv. bij verlotingen op de kerstfair) en aan de andere kant promoot 
je de online inkopen. Daarbij kwam er het afgelopen jaar maar een klein bedrag 
binnen via Sponsorkliks. Dus kunnen we daar beter mee stoppen en energie steken 
in een andere manier van inkomsten genereren. We wachten even de lockdown af 
en zullen dan met meer informatie komen. Ik kan wel al vermelden dat we de 
plaatselijke middenstand meer bij onze vereniging willen betrekken. En om nu, in 
deze moeilijke tijd voor ondernemers, bij hen langs te gaan met onze plannen, is niet 
heel handig. 
De penningmeester vraagt zich trouwens af of alle Stedomanen met 
donateurskaarten en brieven wel bezorgd zijn. Het valt haar op dat er vanuit 
sommige wijken helemaal geen reactie is geweest. Dat is vreemd. Dus mocht je nog 
een stapeltje thuis hebben liggen, bezorg die dan nog zo snel mogelijk! Het gaat om 
het inkomen van de vereniging. 
  
Een andere bron van inkomen lijkt ook te gaan veranderen. De gemeente Noardeast-
Fryslân is bezig om het ophalen van het oud papier, zoals dat nu gebeurt te 
veranderen. De huidige oud papierprijs is zo laag, dat het niet meer uit kan om in te 
zamelen. Wij krijgen van de gemeente een financiële aanvulling, dus er moet vanuit 
de gemeente steeds meer geld bij. Ze zijn nu van plan om alle huishoudens een 
extra kliko te geven. Eentje waar het oud papier in kan. In de omliggende dorpen 
willen ze een grote container plaatsen voor de inzameling. Dat betekent voor de 
vereniging(en) dat we geen routes meer kunnen lopen. En daarmee een beste hap 
geld mislopen. De gemeente heeft wel een online samenkomst georganiseerd en is 
met de verenigingen om tafel gegaan. Hierbij is geluisterd en geïnventariseerd wat 
het voor de verenigingen zou betekenen om dit inkomen te moeten missen. De 
inventarisatie wordt meegenomen naar de raad en dan zal gekeken worden wat ze 
hiermee kunnen doen. Het zal zeker nog tot de zomervakantie duren voor er een 
beslissing zal vallen. Voorlopig gaan we nog gewoon door met de routes. En als er 
dan een voor ons negatieve beslissing valt, dan zal dat alleen voor de laatste route 
van 2021 gevolgen kunnen hebben. We wachten eerst maar af. Het lijkt dat de oud 
papierprijs weer wat aantrekt, dus misschien is verandering helemaal niet nodig. 
 
OPROEP: wie wil er plaats nemen in de PR-commissie? Jouw hulp is hard nodig! 
Bel/mail maar even als je mee wilt helpen. 


