NIEUWSBRIEF – JANUARI 2009
Jaargang 34, mummer 5

A G E N D A

Ton van Overdam, de nieuwbakken
vader van zoon Daniel, is door
orkest, koor en slagwerk bedolven
onder de presentjes.

AANNEMERSBEDRIJF
HOETMER & VAN RIJN
ONDERHOUD
VERBOUW
NIEUWBOUW
R E N O VAT I E

Het bestuur van BMOL wenst
alle leden en hun dierbaren een
gezond, gelukkig en liefdevol

2010!

De bestuursvergaderingen vinden in principe
maandelijks plaats op de vrijdagavond om
20.00 uur in ’t Akkoord. In 2010 is dit op
de volgende data: 5 februari, 5 maart,
2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 3 september,

1 oktober, 5 november.
Zuidsingel 21
•
Telefoon 035-656 36 80

1241 EH Kortenhoef
mobiel 06-53 461 681

Elke 2e zaterdag van de maand haalt BMOL
oud papier op in wijk Aetsveld in Weesp.

Vrijdag 19 maart
De Fuik – Kortenhoef
Opbouw voorjaarsconcert
Allen
Zaterdag 20 maart
n.n.b.
De Fuik – Kortenhoef
Generale repetitie
KOS
Zaterdag 20 maart
20.00
De Fuik – Kortenhoef
Voorjaarsconcert
KOS
Zondag 21 maart
10.00
De Fuik – Kortenhoef
Opruimen voorjaarsconcert
KOS
Zaterdag 27 maart (ovb)
14.00-17.00
’t Akkoord – Kortenhoef
Gezamenlijke repetitie NOAF Orkest
Dinsdag 30 maart
20.00-22.15
’t Akkoord – Kortenhoef
Gezamenlijke repetitie NOAF Orkest
Donderdag 1 april
19.45-22.15
’t Akkoord – Kortenhoef
Gezamenlijke repetitie NOAF Orkest
Dinsdag 13 april
20.00-22.15
’t Akkoord – Kortenhoef
Gezamenlijke repetitie NOAF Orkest
Zaterdag 17 april
14.00-17.00
’t Akkoord – Kortenhoef
Gezamenlijke repetitie NOAF Orkest
Donderdag 22 april
19.45-22.15
’t Akkoord – Kortenhoef
Gezamenlijke repetitie NOAF Orkest
Vrijdag 30 april Koninginnedag
Huize Brugchelen
11.00
Aubade
orkest
De Fuik – Kortenhoef
12.30
Concert
O+S
Zaterdag 1 mei
14.00-17.00
’t Akkoord – Kortenhoef
Gezamenlijke repetitie NOAF Orkest/koor
Woensdag 5 mei
15.00
Feesttent – ’s-Graveland
Generale repetitie NOAF
Allen
Woensdag 5 mei
20.00
Feesttent – ’s-Graveland
Night Of Ameezing Freedom Allen
Zaterdag 8 mei
10.00
Noordereinde – ’s-Graveland
Veemarkt
Allen
Woensdag 12 mei
20.00
’t Akkoord – Kortenhoef
Algemene ledenvergadering
Allen
Vrijdag 4 juni
n.n.b.
intocht avondvierdaagse
n.n.b.

DE HOGE NOOT is een uitgave van
de ’s-Gravelandse Muziekvereniging B.M.O.L.
Opgericht: 11 februari 1899
Koninklijk goedgekeurd 23 maart 1974
Aangesloten bij de K.N.F.M.

Marco Ruys

Naam

:

Leeftijd

: 11

Ereleden:
Dhr. J. de Winter, Dhr. A. van Weenen

Beroep

: ik zit nog op de basisschool de Regenboog

HET BESTUUR:
Voorzitter: Kees van Oorschot: 035-628 61 84
Secretaris: Herma Hoveling: 035-656 21 83
Penningmeester: Kees de Haan 06-53 57 80 24
vormen samen het dagelijks bestuur.
Algemene bestuursleden:
Henny Drost: 06-36 10 19 48
Marjan Koster: 035-656 07 47
Anita Luijer: 06-27 57 89 59
Esther Luijer: 035-656 93 98
Johan van der Heijden 06-53 22 40 88
Hepy Veenstra 035-656 52 36

Sinds

: 5 jaar

Welk instrument

: Djembe, Marimba, Drumstel, Stoelen, enz.

Favoriete film

: the Simsons movie, UP

LEDENADMINISTRATIE:
Nel Soeters: 035-656 04 76

Favoriete boek

: Groep 8 aan de macht van Jacques Vriens

Favoriete sport

: Atletiek

POSTADRES:
’s-Gravelandse Muziekvereniging B.M.O.L.,
Postbus 52, 1243 ZH ’s-Graveland.
Mailadres: info@bmol.nl

Lievelingskleur

: Rood en zwart

Lievelingsgerecht

: Patat natuurlijk

Favoriete drankje

: Cola

REPETITIEGEBOUW:
’t Akkoord
De Kwakel 41, 1241 LD Kortenhoef,
035-656 23 88
Beheerder: Kees de Haan 06-53 57 80 24

Met wie zou je wel eens
een beschuitje willen eten : Nou vind je het erg als ik die vraag oversla?

DIRIGENTEN/INSTRUCTEURS:
Koor: Hans C. Janssen: 036-534 72 20
Orkest: Ton van Overdam: 030-271 62 85
Slagwerk: Bart Koning: 06-54 20 06 56
Victor Oskam: 035-621 39 02/06-22 33 49 12
Marijn Korff de Gidts: 06-24 58 15 71
Felix Schlarmann
COMMISSIELEDEN:
Bibliothecaris en onderhoud/uitgifte uniformen:
Nel de Haan: 035-656 02 08
Koperinstrumenten:
Arie van Weenen: 035-656 12 21
Rietinstrumenten:
Henny Drost: 06-36 10 19 48
Slagwerkinstrumenten:
Corrie Haselager: 035-656 42 31

Actief bij welk onderdeel : Slagwerk

Verliefd/verloofd/getrouwd : nee
Kinderen

: nee joh! (wat een rare vraag!)

Sterrenbeeld

: Steenbok

Andere hobby’s

: Gitaar spelen, Nintendo DS(i), Wii

Favoriete muziek

: Guns ’n Roses, Michael Jackson

Favoriete TV-programma’s : Phineas en Ferb, Zack and Cody, Spongebob

Wens voor de toekomst

: Dat ik nog heel veel leuke dingen ga doen

Wat wil je nog kwijt

: Ik hoop dat het project de dans van de drummer heel leuk
gaat worden

Ik richt de volgende
schijnwerper op

Beresteinseweg 5-6
1243 LC ’s-Graveland
035-656 08 54

Herenstraat 14
1406 PE Bussum
035-693 39 55

HET ADRES VOOR UW GEHELE TEXTIELREINIGING
o.a.
GEZINSWAS
LAKENPAKETTEN
FIJNE WAS
CHEMISCH RENIGEN
VAN UW GEHELE
GAREROBE

AANSPREEKPUNTEN:
Koor: Marjan Koster: 035-656 07 47
Orkest: Henny Drost: 06-36 10 19 48
Slagwerk: Esther Luijer: 035-656 93 98
Voor alles wat we in De Hoge Noot kwijt willen,
mail het aan: jan.rietbergen@casema.nl

: Jits Bakker

Kopij voor het volgende nummer
insturen vóór

12 februari 2010!

Kantoorboekhandel

RESTAURANTWAS
HOTELWAS
BEDRIJFSWAS
Bleeker

ETC. ETC.

KWALITEIT EN SNELLE VERZORGING
IS ONZE SERVICE WAST EN ZEKER!!

Meenthof 26

–

Kortenhoef

–

Tel. 656 20 29

Voor al uw:

! KANTOORARTIKELEN

Bloemenhandel Cor Hoveling

Zuidereinde 166 – ’s-Graveland – Tel. 035-6562419

! COMPUTERSUPPLIES

Mutaties ledenlijst

! WENSKAARTEN
! CADEAUARTIKELEN
! SCHOOLSPULLEN

Vertrokken
Elke dinsdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag
grote aanvoer van verse bloemen en planten
tegen marktprijzen.
Wij staan op woensdag en zaterdag op de markt in Hilversum
en donderdag op de markt in Bussum.

Kevin v.d. Burg (slagwerk)

! STUDIEBOEKEN *
! BOEKEN *
*indien niet op voorraad altijd te bestellen

Nieuwe leden

Kortom,

Hans Frisart (orkest)

kom eens bij ons langs!!

Slagwerkleerlingen spelen
Dans van de Drummers
verweven deel van het dagelijks leven. Een prachtig thema
om met de kinderen hier te onderzoeken en uit te werken.

De slagwerkleerlingen van BMOL doen dit voorjaar mee
aan een bijzonder project. Samen met toneelleerlingen van
Jeugdtheaterschool Maitta spelen ze Dans van de
Drummers, een muziektheaterstuk gebaseerd op het
gelijknamige boek van Hans Hagen. Tijdens hun eigen
slagwerkensembles en op een aantal oefenzondagen spelen
de leerlingen niet alleen Afrikaans slagwerk, maar maken ze
ook kennis met toneelspelen, verhalen vertellen, zingen en
dansen.

Maitta, Victor, Corrie en Maaike hebben dit idee verder
handen en voeten gegeven: de afgelopen maanden hebben
ze plannen gemaakt, subsidies aangevraagd, concertlocaties
geregeld, een script en muziek ontwikkeld. Inmiddels zijn
de repetities begonnen en terwijl het buiten vroor dat het
kraakte, heeft op 11 januari de eerste oefendag plaatsgevonden. Menig schaatser heeft verwonderd door het raam
van het Akkoord gekeken toen 24 toneel- en slagwerkleerlingen samen bezig waren met het standbeeldenspel,
Afrikaans dansen op de Ferer, en natuurlijk met z'n allen
djembe spelen.

Het idee voor dit project ontstond ruim een jaar geleden,
toen bleek dat zowel Maitta Tegenbosch (eigenaresse Jeugdtheaterschool Maitta en moeder van slagwerkleerling Bessie)
als Victor Oskam bezig waren met de vraag hoe je kinderen
kennis kunt laten maken met meer dan alleen hun eigen
muziek -of toneelspel.

Op http://dvdd.datzijnwij.nl vind je niet alleen foto’s van
de oefenzondag, maar ook informatie over het project en de
voorstellingen, en van alles over Afrika, muziek en toneel.
De voorstellingen staan gepland op 24 en 25 april (De
Dobber) en 30 mei (De Vorstin, Hilversum). We hopen
natuurlijk dat jullie allemaal komen kijken en luisteren!

Afrikaanse muziek bleek hiervoor een prachtig aanknopingspunt. Muziek als aparte activiteit, dat bestaat eigenlijk
niet in Afrika. Je gaat daar bijvoorbeeld niet naar een
concert in een speciale zaal, zoals we dat hier gewend zijn.
Muziek, dans, klappen, trommelen, improviseren, spel,
toneel en verhalen vertellen zijn in West-Afrika een nauw
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Pensionstal ”De Postkampen” Ankeveen

Kortenhoef, Winkelcentrum de Meenthof

Wonen …

Cannenburgerweg 71 - Ankeveen
telefoon 035 6560097 of mobiel 06-22438485

Noordereinde 171 – 1243 JP ’s-Graveland
Tel. 035-6561287
–
Fax 035-6562238

zoals u wilt

HUART MAKELAARDI J O.G.
Dodaarslaan 2 B, 1241 XJ Kortenhoef
telefoon: 035 - 6857850

WINKELCENTRUM KORTENHOEF
Meenthof 10 • 656 52 46
HILVERSUMSE MEENT
De Meent 16 • 693 25 72

telefoon 035 - 656 58 19

mobiel 06 – 55 99 20 14

PR Commissie nieuw
leven ingeblazen
Zoals jullie in de laatste Hoge Noot hebben
kunnen lezen heeft de vereniging sinds kort
weer een PR-commissie. En aangezien bij
‘Public Relations’ alles draait om naamsbekendheid en promotie dachten we er
goed aan te doen de commissieleden en de
commissiedoelstellingen te introduceren.
Daarmee hopen we dat we van onze leden
te horen krijgen of we hier een beetje mee
op de goede weg zijn. Wij hebben zelf al
een aantal ideeën gepresenteerd bij het
bestuur, die met enthousiasme zijn
ontvangen, maar we horen ook graag jullie
suggesties.
De PR-commissie bestaat bij het ter perse
gaan uit drie leden: Rosalie van Rijn en Rob
en Marianne Bestevaar. Rosalie zal de PRactiviteiten voor de slagwerkgroep
behartigen, Rob en Marianne doen dit voor
het koor.
Voor het orkest is helaas nog steeds geen
enthousiasteling gevonden.
Wie, oh wie voelt zich verantwoordelijk
voor het orkest?
Bij gezamenlijke (vereniging-)activiteiten
zullen we zoveel mogelijk gezamenlijk
optrekken.
Wat kan men van de PR-commissie
verwachten? Zoals gezegd; het gaat hier om
naamsbekendheid en promotie. Onze
doelstelling is de vereniging zo goed
mogelijk voor het voetlicht te krijgen, we
willen het ledenaantal verhogen, meer
voorstellingen geven en alle andere
activiteiten die plezier geven en ons steeds
ONZE SPONSORS

Damsluisweg 79
Tel. 036-5318811

–
–
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beter laten worden en tevens geld in het
laatje brengt. Over dit alles doen we zoveel
mogelijk verslag in de locale kranten zoals
de Wie Wat Waar en de Triangel. Maar we
willen ook in de toekomst door middel van
bijvoorbeeld strooifolders bij meerdere
bedrijven, instanties & instellingen
duidelijk maken dat BMOL Vocaal een
koor is dat zich graag laat uitnodigen en het
waard is uitgenodigd te worden. Ook
zouden we graag, net als vele andere koren,
een soort promotie-bord of -banner met ons
logo, naam en contactgegevens willen
hebben die we meenemen bij onze
voorstellingen. We zullen een ideeënbus
plaatsen waar iedereen zijn of haar
suggesties op het gebied van PR kwijt kan.
Jullie kunnen ons hiervoor ook bereiken via
e-mail onder:prozah@xs4all.nl.
Daarnaast denken we om ons ook nadrukkelijker te presenteren op de ’s-Gravelandse
jaarmarkt in mei en hopen we een Kerst
‘sing-a-long’ in december 2010 in een van
onze plaatselijke kerken of andere openbare
gebouwen te organiseren (suggesties zijn
ook hier welkom!!). Een ander idee is om
op locatie (Kortenhoef, Hilversum?) in bijv
September (na de zomervakantie) een
‘Walk-a-Song’ te organiseren: al wandelend,
op een mooie zomeravond, ons repertoire
laten horen.
Zoals we in dit stukje al ietwat hebben laten
doorschemeren kunnen we dit niet alleen;
we hopen en verwachten dat ons enthousiasme aanstekelijk werkt en daarmee op
jullie ondersteuning kan rekenen.

ONZE SPONSORS

1332 EB Almere
Fax 036-5318844
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De eerste oproep bij deze is dan ook: wie
wil/kan ervoor zorgen dat we een promotiebord of -banner krijgen. Of heb je
connecties die iets dergelijks maken? Meld
je s.v.p. bij ons.
Marianne en Rob Bestevaar
Zuidereinde 44, 1243 KH ’s-Graveland
Telefoon 035 6943968
prozah@xs4all.nl

Rob en Marianne wonen sinds 2005 met
veel plezier in het mooie ’s-Graveland. Wij
kregen interesse in zingen en het bijwonen
van het voorjaarsconcert in 2008 trok ons
direct over de streep. Sinds die tijd zijn wij
lid van het koor met heel veel plezier. Wij
vinden het elke keer weer een gezellige boel,
we hebben een geweldig gevarieerd
repertoire en een enthousiaste dirigent en
pianiste in Hans en Ludmilla. Kortom, als
we al eens op donderdag minder puf
hebben om te gaan zingen, zijn we daar na
19.45 uur al weer heel snel overheen.
Wij werken alle twee bij Hewlett & Packard
(HP), Rob als Account Manager en
Marianne als Business Consultant/
Executive Coach. Wij zijn graag actief met
oa. (droog) roeien, wandelen en fietsen.
Daarnaast is koken een grote, gezamenlijke
passie.
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Middenweg 81 – 1394 AE Nederhorst den Berg
Telefoon 0294-253377
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Stichtse Kade 51 – Industrieterrein ”De Slenk”
’s-Graveland – Telefoon 035-6560429

AUTOMOBIELBEDRIJF

SYBORCH
Postvus 180, 7460 AD Rijssen, tel. 0548-53 75 55
www.selekthuis.nl

Nieuwe Havenweg 65a – 1216 BN Hilversum
Telefoon 035-624 72 93 – Fax 035-623 87 93

Elbert Mooylaan 1 - 1241 BA Kortenhoef
+31 (0)35 656 30 11 - info@syborch.nl

VOORJAARSCONCERT 2010
Over iets minder dan twee maanden is
het alweer zover: het jaarlijkse hoogtepunt binnen BMOL, namelijk het
gezamenlijke voorjaarsconcert! Op
zaterdag 20 maart a.s. zullen wij weer
met de gehele vereniging ons visitekaartje afgeven. Mede dankzij een
aantal lieden, dat BMOL een warm
hart toedraagt en er vooral voor heeft
gezorgd, dat wij geen onverantwoord
financieel risico lopen, zal de plaats
van handeling dit jaar weer onze eigen
sporthal de Fuik in Kortenhoef zijn.
We blijven dus weer in het dorp.
Orkest, koor en slagwerk zijn al
geruime tijd aan de gang met het
repertoire en het belooft een spetterende avond te worden met een zeer
afwisselend programma.
Aangezien het niet echt is gelukt om
een nieuwe uitvoeringscommissie op
te tuigen (ook al was er wel een enkele
enthousiasteling) is de organisatie nu
opgepakt door een bestuursdelegatie
(Kees de Haan en ondergetekende),
daarbij geholpen door Niek
Steenvoorden, Henk Goedemans,
Maap van Rijn en Jan Rietbergen
(aanspreekpunt voor licht en geluid).
Dat de medewerking van Dirk v.d.
Broek in dezen zeer belangrijk is, zal
iedereen duidelijk zijn.
Maar ook de hulp van de leden is
onontbeerlijk, want het omtoveren
van een sporthal naar een concertzaal
en weer terug blijft een grote klus. Op
ONZE SPONSORS
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vrijdag 19 maart zal worden gestart
met het uitrollen van het tapijt,
gevolgd door het opbouwen van het
podium, het installeren van het licht
en geluid, het neerzetten van de
stoelen en de aankleding van de zaal.
Ook zullen de instrumenten alvast van
‘t Akkoord richting de Fuik moeten.
Op zaterdag 20 maart zal hier ’s morgens de laatste hand aan worden
gelegd, zodat we ’s middags met zijn
allen klaar zijn voor de generale
repetitie. Hierna kan iedereen zich
met volle overgave in het concert
storten en na afloop genieten van de
nazit, want in tegenstelling tot andere
keren is besloten, dat het opruimen
plaats zal vinden op zondag 21 maart
van 10.00-12.00 uur. Dit is bij de
vorig jaar november gehouden Night
of aMeezing Music ook op deze
manier gedaan en dat is zeer goed
bevallen.
De lijsten met te verrichten werkzaamheden zullen binnenkort in
’t Akkoord verschijnen en wij hopen
dat iedereen zijn/haar steentje zal
bijdragen.
Wel vragen wij vast jullie aandacht
voor het volgende.
Onder andere om de inkomsten te
verhogen, willen wij proberen of we
de gasten na afloop nog enkele uurtjes
vast kunnen houden. Niet alleen de
Fuik, maar zeker ook BMOL zal hier
wel bij varen. De plannen hiervoor
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zijn in een vergevorderd stadium en
hierover horen jullie binnenkort meer.
Het is in dit verband in ieder geval
van belang, dat wij als BMOL zowel
vooraf, als in de pauze en na afloop
een verkooppunt van consumptiemunten gaan bemannen of
bevrouwen. Wij zoeken hier 4-6
personen voor, die bij voorkeur niet
uit orkest, koor en slagwerk komen.
Ons verzoek is dan ook of jullie eens
willen kijken of er binnen de familieof kennissenkring mensen zijn, die dit
zouden willen doen. Hij/zij kan dan
meteen gratis van het concert
genieten.
Als je dan toch bezig bent, vraag dan
meteen of je familie, vrienden of
kennissen kaarten voor het concert
willen kopen, want een volle Fuik is
toch wel erg leuk! Ook BMOL houdt
rekening met de kredietcrisis, want de
toegangsprijzen zijn gelijk gebleven,
t.w. € 10,00 voor volwassenen en
€ 5,-- voor kinderen tot 12 jaar.
Vanaf 1 maart kun je in de pauze van
de repetities kaarten kopen. Je kunt
ook altijd per mail je bestelling
doorgeven
(herma_hoveling@hotmail.com).
Als we er met zijn allen de schouders
onder zetten, zal het ongetwijfeld weer
een fantastische avond worden,
waarover in het dorp nog lang zal
worden nagepraat!
Herma Hoveling
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Garage Garant
APK
Reparatie en
onderhoud
GRATIS leen auto, haal en breng service
Nieuw Walden 39 • 1394 PA Nederhorst den Berg

0294 - 255 732

oogmerk

•

06 - 11628503

briljant

K W E K E R IJ

Kromme Rade 6 • 1241 LK Kortenhoef
Tel: 035-6563837 • Fax: 035-6565419

MEENTHOF 42a – KORTENHOEF
TELEFOON 656 04 91

Aannemingsbedrijf
GERARD SIJBRANDS

Dirk Brouwer
Klus en Onderhoudsbedrijf

KORTENHOEF, WINKELCENTRUM DE MEENTHOF
telefoon 035 - 656 05 48

Krabbescheer 18
1241 VD Kortenhoef

Tel. 035 - 6563908
06 - 51035005

Zuidsingel 61 1241 EK Kortenhoef
Tel 034 656 97 20 Fax 035 656 97 21

Veranderingen ophalen
oud papier door BMOL
per 1 januari 2010.
“Hoe zit het nu met het ophalen van oud papier in de dorpen?” en “Wie haalt het
papier in ’s-Graveland nu op?” en “Voor wie sparen we de kranten eigenlijk?”
Zomaar een aantal vragen die me als voorzitter van muziekvereniging BMOL gesteld
zijn sinds 1 januari 2010.
Ik zal proberen uit te leggen wat en vooral waarom er veel veranderd is met het
ophalen van het papier door BMOL in de gemeente Wijdemeren.
Eind 2008 heeft de C.O.P.O.G. (bedrijf dat voor de verwerking van het papier
zorgt), samen met de G.A.D. (zorgt voor de wagen met chauffeur) nieuwe software
aangeschaft, waardoor de ophaal beter en eenvoudiger zou moeten gaan verlopen.
Die software sorteerde de wijken zoals ze er al jaren lagen echter in POSTCODES en
niet op STRATEN.
In de hele regio geen probleem, behalve in Wijdemeren. Voor BMOL vielen door die
postcode-indeling, tot ieders grote verbazing, in een klap de Emmaweg en de
Koniniginneweg af.
Ook de Hervormde vrouwenvereniging in Loosdrecht zat met een aantal gebakken
peren.
Hoe de Loosdrechtse problemen zijn opgelost weet ik niet, over de oplossing voor
BMOL gaat dit stukje.
De heren Hilhorst (COPOG) en Wijma
(GAD) hebben me in januari 2009 tijdens
een bijeenkomst uitgelegd hoe de vork in
de steel zat.
De aangeschafte software was een feit, de
“oude” wijk van BMOL kon niet blijven.
De problemen waren totaal niet voorzien,
dus ondanks de toezegging dat er niets
voor de verenigingen zou veranderen met
de invoering van de inmiddels vertrouwde
containers en de software, waren de

gevolgen bepaald ingrijpend en onverwacht.
Om het verlies van het Kortenhoefse
gedeelte te compenseren is mij tijdens
bovenstaand gesprek toegezegd dat er een
andere wijk vrij zou komen, te weten
Aetsveld in Weesp. Bovendien mochten we
in 2009 “dubbel” lopen, dus én in Weesp
én in Wijdemeren. De bedoeling was dat
vanaf 1 januari 2010 onze hele wijk
ingeruild zou worden voor Weesp. Die
boodschap is bij mij destijds niet over-

gekomen, ik verkeerde in de veronderstelling dat ’s-Graveland voor BMOL zou
blijven. Dit bleek een misverstand te zijn
en de argumenten die de heer Hilhorst
daar kortgeleden voor aanvoerde waren in
mijn ogen redelijk genoeg om akkoord te
gaan. Bovendien gingen we er zonder
Wijdemeren al op vooruit.
Ter vergelijking: in Wijdemeren haalden
we pakweg 7,6 ton op en in Weesp meer
dan 17 ton. We zijn er dus enorm op
vooruit gegaan.
Daarom hebben de vertrouwde BMOL
gezichten nu dus definitief plaats gemaakt
voor die van o.a. Amicitia, en ik hoop van
harte dat alle bewoners net zo trouw hun
papier sparen zoals dat door alle jaren heen
voor ons is gedaan.
Namens BMOL wil ik iedereen dan ook
reuze bedanken voor de jarenlange trouwe
steun bij de inzameling van het oud papier
in ‘s–Graveland en Kortenhoef. Oud
papier dat er mede de oorzaak van is, dat
de vereniging in tijden van voor- en
tegenspoed op een heel belangrijke
financiële bijdrage kan rekenen. En zeker
in deze barre tijden waarin er stevig op de
subsidie gekort wordt, absoluut
onontbeerlijk om de tent draaiende te
houden!
Met vriendelijke groet,
Kees van Oorschot,
voorzitter van BMOL

Record opbrengst oud papier in 2009
Zoals beloofd zou ik U regelmatig op de hoogte houden van de
opbrengst van het door BMOL opgehaalde oud papier.
Nu aan het begin van 2010 kunnen wij terugzien op een zeer goed
jaar wat betreft de oud papieropbrengst. Totaal hebben de oud
papierophalers de BMOLkas gespekt met een bedrag van:

€ 6031,20

Dit bedrag is voor onze vereniging meer dan welkom.
Het afgelopen jaar is voor BMOL erg duur geweest. De subsidie
loopt terug en ook is het aantal leden afgenomen. Daar tegenover
staan stijgende kosten voor zowat alle andere uitgavenposten van
BMOL.
In mei, tijdens de algemene ledenvergadering, zal ik daarover
meer details bekend maken. Nu kan ik al zeggen dat ondanks de
hogere papier opbrengst BMOL in 2009 meer heeft uitgegeven
dan dat er is binnen gekomen.
Dat kan zo niet doorgaan, want dan hebben we over een paar jaar
geen reserve meer. Om die reden worden er door het bestuur
plannen gemaakt om onze inkomsten te verhogen en waar
mogelijk de uitgaven te verlagen. Als mogelijke extra inkomsten
worden genoemd
• Contributie verhoging, (inderdaad, op de eerste plaats in de
lijst)
• Het werven van nieuwe donateurs, (weet jij iemand die nog

geen donateur is?)
• Een volle zaal tijdens de uitvoering, (alleen met een volle zaal
komen we uit de kosten)
• Een bingo avond, (de datum volgt nog, maar hou vast plaats
vrij in je agenda)
• Rommelmarkt
• De veemarkt …
• Verdere ideeën zijn meer dan welkom!
Weten jullie dat het bedrag dat nu aan oud papier is opgehaald
hoger is dan de kwartaal opbrengst van de contributie van alle
leden samen.
Je kan het ook zo zeggen dat de pakweg 20 leden die oud papier
ophalen er voor gezorgd hebben dat jouw contributie al niet zo’n
45 euro per jaar hoger was!!
Wij mogen toch wel heel Blij zijn Met deze (Onze) Leden. Ja, Blij
Met Onze Leden, dat is BMOL. Jij bent al lid van onze
vereniging. Wil je, dat wij ook blij zijn met jou? Meld je dan aan
bij Maap van Rijn (tel 656 6380) en help dat kleine groepje met
het verhogen van de inkomsten voor BMOL.
Wordt vervolgd.
Kees de Haan
Penningmeester.

