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Welkom en mededelingen. 
Ad heet (na een paar technische probleempjes) iedereen welkom bij deze bijzondere digitale 
vergadering. Fijn dat er zoveel mensen ingelogd zijn.  
Gelukkig zijn er veel mensen van de RB al gevaccineerd dus we hopen dat we weer snel muziek 
kunnen maken samen.  

• Voor dit jaar ziet het ernaar uit dat we zeker tot aan de vakantie niets kunnen doen, wel 
staat het kerstconcert in december in het Speelhuis weer gepland als dat tenminste door 
mag gaan.  

• Binnenkort wordt er weer een ‘wedstrijd’ uitgeschreven voor nieuwe kaarten van de 
Rimboband die we versturen bij gelegenheden. Alle leden krijgen hiervoor een envelop 
toegestuurd met daarin een A5 vel waarop ze de tekening kunnen maken. De 3 mooiste 
tekeningen worden op de voorkant van de kaarten gedrukt. 

In de bijlage het woordje van Ad. 
 

2 

 
Huldiging jubilarissen 
Marijke Wijnen en Heidi van Bokhoven zijn beiden al 40 jaar lid, Nicole Grijpma is 25 jaar lid. 
Marijke en Heidi hebben een mooie muzieksleutel van de Rimboband gekregen en Nicole heeft 
een oorkonde gekregen; deze laten ze trots zien. Ze krijgen applaus van alle aanwezigen in de 
vergadering. 
 

3 

 
Financieel verslag 2019 door Geert Wessels. 
Weer mooi werk van Geert waarvoor de voorzitter Geert bedankt. 
Zie de bijlage.  
 
 

4 

 
Verslag activiteiten/jubileumjaar 2019 door José van Bommel. 
Ook José heeft een mooi verhaal klaar. Ondanks de Coronacrisis is er toch nog een hoop gebeurd. 
Zie de bijlage. 
 
 

5 

 
Rondvraag. 
Toine, wil graag weten wanneer we weer beginnen? Antwoord: dat weten we nog niet dat ligt 
aan wat er beslist wordt in Den Haag. En Toine vertelt dat hij 2 keer in het ziekenhuis heeft 
gelegen met Corona. 
Ciske: wil graag thuis oefenen en vraagt of ze daarvoor een map thuis zou kunnen krijgen. 
Antwoord: dat moet wel mogelijk zijn, wordt aan gewerkt. 



   
Nicole: is trots op José en op iedereen. 
Jeroen, heeft een filmpje opgenomen van Waltzing Mathilde. Hij vindt het jammer dat de leden 
thuis geen instrumenten hebben waardoor een Rimboband special niet te realiseren is. Hoopt 
snel weer beginnen. 
Roza: wil graag de jubilarissen feliciteren. Het gaat verdere goed met Roza. Ze mist juf Miriam. 
Marij W, zegt dat ze ons binnenkort niet meer hoeft te missen en vindt El Condar Pasa een mooi 
liedje. 
Sander: ‘Hit the road Jack’ kan hij thuis spelen op de gitaar. Verder gaat alles goed.  
Bas: is al naar de kapper geweest.  
Henri: vraagt wanner hij het 25-jarig jubileum heeft. Antwoord: dat staat in het smoelenboekje. 
Henri laat ook nog weten via de chat dat het nog steeds heel goed gaat met hem en Gerianne. 
Rob: Hij wil graag wat zeggen maar we krijgen Rob niet in beeld helaas.  
 
I.v.m. de avondklok wordt de vergadering om 19.30uur beëindigd 
 
Ad geeft iedereen een compliment en een speciaal applaus. Fijn dat de vergadering zo goed 
gelukt is maar het is beter elkaar weer in het echt te zien 
 
Hij bedankt iedereen voor de aanwezigheid en Stan voor het organiseren van deze digitale 
vergadering. 
 
 

 


