September 2022

Jaargang 87-nummer 3

ACTUEEL
Verenigingsblad van de Rotterdamse Accordeonvereniging Scala

Scala repeteert in Woonzorgcentrum Aafje,
locatie Meerweide

Zoals in de vorige Scala Actueel te lezen viel zijn we na ruim
anderhalf jaar sinds 1 juli van repetitieruimte veranderd.
Voortaan repeteren we in de recreatiezaal in Aafje Meerweide.
Ons nieuwe adres is Grote Hagen 98 Rotterdam. Na de
zomervakantie is Scala daar, vanaf 26 juli gaan repeteren. Wel
is onze vaste repetitieavond naar de dinsdagavond
verschoven, dat is wennen.
In tegenstelling tot eerdere berichten zijn de tijden als vanouds, omdat het nieuwe rooster toch niet zo beviel.
We repeteren op de dinsdagavond van 19.30-20.30, daarna een kleine pauze en vervolgens tot 22.00 uur.
Het bestuur

1/9

Maandag 11 april 2022 Algemene Leden Vergadering
Na opening van de vergadering vroeg Wim Baerken een minuut stilte om het ons
ontvallen Spelend Lid Annie von Henning en de donateurs Teun van Vliet en Jan
Rijsbergen te gedenken. Zij zullen niet vergeten worden.
Vervolgens werden de notulen van 15 april 2019 besproken en daarna goedgekeurd.
De secretaris hield een kort verslag over de werkzaamheden van het bestuur in het
jaar 2020 en 1921, waarbij hij memoreerde aan de vele concerten, die vanwege
Corona geen doorgang hebben kunnen vinden.Ook vele repetities moesten we
afzeggen. In 2020 was het gelukkig mogelijk een aantal maanden op een locatie in
Zuid-Beijerland te spelen, in de boerderij van de zoon van ons spelend lid Conny de
Jong, die nog eens extra bedankt werd en verder hebben we, zodra dat weer mogelijk
was tijdelijk onderdak gevonden in de Fonteinkerk te Rotterdam Hillegersberg.
Verder refereerde hij aan een aantal jubilea van leden en donateurs in die 2 jaar, die
ongemerkt voorbij zijn gegaan en waaraan we hopelijk in 2022 wel aandacht kunnen
besteden.
Daarna volgde het verslag van de penningmeester, die allereerst de kascommissie,
bestaande uit Hans Langhorst en Jos van Rosmalen, bedankte voor hun
werkzaamheden en hun verklaring, dat alles gecontroleerd en in orde bevonden was.
Uit het toegezonden financieel verslag kwamen geen vragen naar voren en werd de
penningmeester décharge verleend De kascommissie voor 2022 zal bestaan uit Ruud
Reniers (1e jaar), Jos van Rosmalen (2e jaar), Wilma Stok reserve.
Wat betreft de begroting werd extra aandacht besteed aan de huisvesting. Zoals de
penningmeester vertelde zullen we een ander repetitielokaal moeten zoeken, omdat
op den lange duur het bedrag aan huur niet meer is op te brengen, ondanks het
voorstel om de contributie van de leden te verhogen. Afgesproken is om onderzoek te
doen naar de mogelijkheid om één van de volgende locaties te huren nl. het
Melachton (Yvonne Spil doet hiernaar navraag), de Hofstede (Wim Baerken navragen)
of Joachim en Anna (ook Wim Baerken). Lukt het niet om uiterlijk één september een
goedkopere ruimte te vinden dan zal in ieder geval de contributie omhoog moeten.
Verder zou de bas nagezien moeten worden, wat extra kosten met zich meebrengt,
maar zonder meer noodzakelijk is.
Het onderdeel verkiezing bestuur gaf geen wijzigingen, dus het bestuur blijft als volgt;
Voorzitter:
Wim Baerken
(1e jr.)
Secretaris:
Peter Muller
(1e jr.)
Penningmeester: Ria Rijsbergen
(1e jr)
Algemeen Lid:
Barrie van den Oever
(1e jr.)
*jaren starten steeds weer vanaf 1 bij aanblijven na de aftreed datum na 2 jaar.
Gesproken is ook nog over de indertijd gemaakte afspraken met het koor en
Progressio Marinucci om, met gesloten beurzen, een optreden te verzorgen. Wij zijn
tot nu toe door beiden niet benaderd om een concert bij hen te geven. Yvonne zou
Marja Kramer en Peter Verschuren van Progressio nog een keer proberen te
benaderen.
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Vervolg: Maandag 11 april 2022 Algemene Leden Vergadering
Ook is er behoefte aan nieuwe spelende leden o.a. voor de baspartij. Hiervoor is Jan
Hubert Jansen benaderd.
De datum van het jaarconcert is op dit moment nog niet bekend.
Het verslag van de muziekcommissie komt na Pasen.
De commissie bestaat uit:
Yvonne Spil
Lenette Hofman
Conny de Jong
Voor de optredens in de aankomende tijd wordt naar de laatste Scala Actueel
verwezen.
Zowel op Facebook als op onze website staat een gedateerde foto, waarop Marieke de
Vries onze dirigente is. Jos van Rosmalen zegt toe hier iets aan te doen, zodat deze
vervangen kan worden.
Vanwege de Privacy Wetgeving heeft ieder een formulier ontvangen om in te vullen,
te ondertekenen en bij Peter in te leveren. Dit zal jaarlijks nodig zijn, dus in elke ALV
terugkomen.
Vragen tijdens de rondvraag;
Wilma krijgt toestemming om de Bas voor onderhoud bij een reparateur te brengen.
Yvonne Spil benadrukt nog eens, dat het erg jammer is dat we zowel van het koor van
Nicky als van Progressio Marinucci niets meer horen.
Er wordt nog een opmerking gemaakt over de filmpjes van Yvonne, waarbij ze
muziekles geeft op FaceBook. Ze doet dit als een vorm van hobby en maakt daar
sommige jongeren erg blij mee.
Yvonne geeft ook aan, dat als er een andere ruimte gevonden wordt, we er wel
rekening mee moeten houden dat de repetitieavond zou kunnen veranderen.
Paula zou graag eerder opgave van de te repeteren nummers willen ontvangen.
Ruud geeft aan, dat er belangstelling is voor muziek lezen op een tablet en hoe dat
gedaan kan worden. Een lesje tabletgebruik voor muzikanten dus.
Wim sluit hierna onder dankzegging de vergadering en iedereen gaat na een drankje
zijns weegs.
Het bestuur

NOVAM Algemene Ledenvergadering 11 juni 2022
Voor het eerst na de Coronaperikelen wonen bestuurders van Scala de ALV van de NOVAM, de
overkoepelende vereniging van de Nederlandse accordeon- en mondharmonicaverenigingen,
weer bij in de persoon van Peter Muller en Ria Rijsbergen.
1) Opening: Voorzitter Evert van Amsterdam heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2) Mededelingen: De Novam ontving bericht, dat op 6 mei 2022 Theo Bodewits is overleden.
Voor mensen, die hem kenden wordt er een herdenkingsbijeenkomst gehouden op 3 juli vanaf
11.00 uur in het Prinsentheater Noorderbuitensingel 11 Groningen. Aanmelden via de
Novamsite.
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Vervolg: NOVAM Algemene Ledenvergadering 11 juni 2022
Ingekomen een vraag betreffende het doel en nut van de BUMArechten. Hier wordt verwezen
naar de Novambrief, waarin dit onderwerp uitgebreid beschreven is.
3) Notulen 2021, deze worden zonder op of aanmerkingen door de aanwezigen goedgekeurd.
4 en 5) Jaarrekening 2021, Verslag Fin. Commissie en benoeming commissieleden voor 2022
De penningmeester Ton Krijger loopt aan de hand van de voor iedereen beschikbare
jaarrekening de diverse baten en lasten na en geeft, indien nodig een toelichting. Generaal is
er over 2021 een batig saldo. Dit heeft te maken met vanwege de Coronaregels niet
doorgegane projecten en daardoor ook niet uitgegeven bedragen.Net als bij alle verenigingen
lopen de ledenaantallen terug (nu nog 83 verenigingen) en daardoor ook de ontvangen
contributiebedragen. Contributie individueel lid 19,50 en verenigingen 9,50 per lid per jaar.
Verder staan er 2 kostenposten op, die door opbrengsten gedekt worden. Het betreft de
BUMArechten, die aan de verenigingen worden doorbelast en het project composities. De
Novam heeft 5 componisten opdracht gegeven ieder twee composities te maken.
Allereerst aan Carl Wittrock een compositie van 10 à 15 minuten niveau 2e divisie, waarvoor
een subsidie is ontvangen ad 4.575,00 en verder onder de noemer Zucht naar Vrijheid aan 4
componisten (Jesse Passenier, Heather Pinkham, Eddy Flecijn en Rik Cornelissen) 2 werken,
één voor accordeon met standaardbassen en één voor accordeon met melodiebassen. Bedoeld
voor accordeonisten die 7 à 8 jaar les hebben gehad, waarvoor eveneens subsidie is verstrekt.
De bedoeling van de compositie van Carl Wittrock is dat zoveel mogelijk accordeonorkesten dit
werk gaan uitvoeren. Om een groot publiek te bereiken bij voorkeur met plaatselijk een blaas-,
symfonieorkest of koor. Bladmuziek is voor leden gratis en voor niet-leden 75,00.
Verder is de grootste kostenpost algemene beheerslasten ad 8.904,00 waarvan de
accountantskosten 1.500,00 en de vergoeding voor de 5 bestuursleden, totaal 3.000,00 de
grootste zijn.
Opmerking betreffende de accountantskosten 1.500,00 of deze echt nodig zijn. Een
accountantsverklaring is op dit moment niet nodig, maar als er subsidie wordt aangevraagd
voor hogere bedragen is dat soms wel nodig.
Verder is er een bestemmingsbedrag ontvangen van de opgeheven Stichting Het Accordeon,
die het overblijvende bedrag, na opheffing, aan de Novam gunde. De bedoeling hiervan is
verenigingen een kleine tegemoetkoming te geven, indien zij een bijzonder project
organiseren, gedacht wordt aan ca 750,00 per project. Het batig saldo over 2021 zal ook
besteed worden aan publicitaire of overige projecten.
Namens de Financiële Commissie gevormd door Ron Paeper en Martin Akker was de eerste
aanwezig en die verklaarde alle tijd te hebben gekregen om de bescheiden door te nemen en
eventueel van de penningmeester toelichting te hebben gekregen. Door deze commissie is de
jaarrekening 2021 goedgekeurd. De aanwezige leden hebben daarop de penningmeester
décharge verleend.
De leden van de Financiële Commissie voor dit jaar bestaan uit Ron Paeper en Ria Rijsbergen.
Het reservecommissielid is op dit moment nog niet bekend.
6) Begroting 2022
Veel begrote opbrengsten zijn min of meer gelijk aan de ontvangen bedragen in 2021. Wel is
er weer een bedrag voor het project Zucht naar Vrijheid begroot ad 5.350,00 waarvan de
kosten volledig gedekt worden door subsidies. Hiervoor zullen 8 composities gemaakt worden
voor de jeugd van 12 tm 15 jaar, die 5 à 6 jaar les gevolgd heeft.
Verder is er een bedrag ad 6.350,00 voor overige muzikale activiteiten, waaronder
lesmateriaal, Sociale Media t.b.v. promotie en foto’s t.b.v. promotie.
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Vervolg: NOVAM Algemene Ledenvergadering 11 juni 2022
Het lesmateriaal dat voor de leden gratis zal zijn bestaat uit 5 lesbrieven, notenschrift,
grepenschrift, boomwhackernotatie, digi-filmpjes, MP3’s en arrangementen t.b.v.
basisscholieren. (een boomwhacker is een lange plastic gekleurde holle pijp, die als een soort
slagwerk op elkaar kan worden geslagen en beschikbaar is in diverse toonhoogten).
7) Bestuursverkiezing
Evert van Amsterdam treedt af en is beschikbaar als Algemeen Bestuurslid
Otine van Erp treedt af als bestuurslid, maar is beschikbaar als voorzitter
Beiden worden in deze functie geaccepteerd door de aanwezigen.
Evert wordt met een cadeautje bedankt voor zijn inzet.
8) Introductie Salon- of Festivaldagen
De bedoeling is meer mensen te activeren om festivals e.d. te organiseren met eventueel
ondersteuning door de Novam, zowel daadwerkelijk als met een kleine bijdrage. Onder welke
voorwaarden die bijdrage wordt verstrekt zal nader vastgelegd worden in een reglement. Denk
aan projecten waarbij een solist wordt uitgenodigd of waarbij workshops worden gegeven, die
ook voor buitenstaanders bereikbaar zijn en waarvoor promotie wordt gemaakt.
Er zijn nog commissieleden nodig voor de concoursen en voor het vervaardigen van de
nieuwsbrief, maar ter vergadering biedt zich hiervoor niemand aan.
Door Rik Cornelissen worden door het jaar heen workshops gegeven, o.a. improvisatie en
begeleiden, zie Novamsite.
Voor het orkestenfestival in Hilversum kan niet meer ingeschreven worden. Er zijn 15
orkesten, die verdeeld over de dag, 5 ’s morgens, 5 ’s middags en 5 in de vooravond van zich
kunnen laten horen. Aan het eind is er wel een juryrapport, maar er zijn geen prijzen te
winnen.
Er wordt gewezen op een aankomend festival in Limburg (2022) en in Amsterdam (voorjaar
2023)
De lesbrieven en alles daaromheen wordt uitgebreid toegelicht, alsook het project Zucht naar
Vrijheid, maar het gaat te ver om dat hier verder te bespreken. Geïnteresseerden kunnen zich
bij mij melden via de mail.
Rik Cornelissen speelt na de pauze een aantal van de vervaardigde composities van de 4
componisten. Mijn persoonlijke mening is, dat de stukken die hij zelf gecomponeerd heeft voor
onze vereniging het interessants zijn.
10) Rondvraag
Een vraag naar aanleiding van de WBTR= de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, vooral
wat betreft de hoofdelijke bestuursaansprakelijkheid. Deze kan verzekerd worden, maar de
Novam zal dat niet verzorgen.
Informatie over de WBTR staat o.a. op de site van de KNMO, die over dit onderwerp een
Webinar heeft gehouden. Verenigingen kunnen voorlopig volstaan met het aanpassen van het
huishoudelijk reglement. Dit bespaart notariskosten. Men kan dit (tot 30 juni 2026) uitstellen
tot er een statutenwijziging nodig is. Ook wordt verwezen naar het handboek van de
Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, onderdeel goed bestuur. Zie ook
www.dorpshuizen.nl
Vraag over het gebruik van een tablet t.b.v. bladmuziek. Het zou fijn zijn als dit in een
nieuwsbrief uitgebreid behandeld wordt, nu het gebruik hiervan toeneemt. Welke tablet, de
grootte, het gebruik etc.
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Vervolg: NOVAM Algemene Ledenvergadering 11 juni 2022
Ook kwam er nog een opmerking over de UBOregeling, zowel voor de bank als bij de KvK.
Verwezen werd naar de info op het internet.
Ria Rijsbergen

Concert op 9 oktober in de Dorpskerk te Hoogvliet
Het was in 1985 toen er een open dag was in de muziekschool aan
de Cloese met ondermeer Jaap Seelbach en ensembles die er
optraden. De eveneens aanwezige Arnold van der Heijde kende Jaap
vrij goed vanwege zijn activiteiten. Samen met hem en de
toenmalige voorzitter van de deelgemeente Leo Stroober bespraken
ze de mogelijkheid om een soort theatercafé te gaan starten in onze
woonplaats.
Arnold van der Heijde stelde meteen voor om dan op de
zondagmiddag voor de liefhebbers van klassieke muziek ook iets te
doen.
Het voorstel kreeg steeds meer vorm en uiteindelijk werd er voor gekozen om de concerten te
gaan geven in de Dorpskerk.
Arnold: 'En waarom nou het Dorpskerkje? Op dat moment werd het kerkje gerenoveerd en
door daar concerten te gaan geven konden we elkaar een beetje steunen door de opbrengsten
van de concerten ten goede te laten komen van deze opknapbeurt. Hiermee was de geboorte
van de koffieconcerten een feit. Leo Stroober had de uitdaging om een theatercafé in Hoogvliet
op te zetten en ik de koffieconcerten. Aldus de start van een evenement dat tot aan de dag
van vandaag nog bloeit en we hopen dat dit nog vele jaren zo zal blijven.
Wijzelf waren bijna vergeten dat Scala al vaker in deze kerk gespeeld heeft en dit jaar, of
eigenlijk al in 2020 opnieuw een uitnodiging kreeg, waaraan we graag gehoor hadden gegeven
ware het niet……. Op zondag 9 oktober vanaf 14.00 zal het A-Orkest acte de préséance
geven, adres Dorpskerk Achterweg 10 Hoogvliet en we hopen dat er veel publieke
belangstelling zal zijn. Toegang vanaf 13.30 uur, entree gratis.

Het Bestuur

6/9

Jaarconcert 12 november in de Fonteinkerk te Rotterdam
Ook nu hebben we er voor gekozen ons jaarconcert in de Fonteinkerk plaats te laten
vinden. Het concert zal worden verzorgd door het Groot orkest en het A-Orkest van
Scala.
Locatie:
Fonteinkerk, Terbregselaan 3
Rotterdam (HillegersbergMolenlaankwartier).
Zaal open
19.00 uur
Aanvang concert 19.30 uur
Toegangsprijs
€ 15,00
(incl pauzedrankje)

Zoals in 2019 zullen onze orkesten de
ruimte voor het podium gebruiken.
Er is in de zaal plaats voor 150 personen
en er hoeft niet in kerkbanken gezeten te
worden. Er staan gewone stoelen.
De kaartverkoop zal op dezelfde manier
verlopen als in 2019, dus door overmaking
vooruit op de bankrekening van Scala.
De kosten zijn € 15,00 p.p. inclusief een drankje in de pauze, waarvoor een bon aan
het entreebewijs zal worden gehecht. Dit om de afhandeling aan het buffet te
bespoedigen. Vooraf kan ook iets te drinken
worden besteld. Er kan dan op de reguliere wijze
worden afgerekend.
Parkeren in de omgeving is mogelijk, behalve in
de Debussylaan, om te voorkomen dat
buurtbewoners er overlast van hebben.

Mensen die belangstelling hebben kunnen nu al via de mail bij de penningmeester
kaarten reserveren en betalen. Indien mogelijk worden de kaarten meegegeven aan
de orkestleden en kan dat niet dan liggen ze zoals gebruikelijk bij de entree van de
concertzaal klaar.
Ria Rijsbergen
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Zieken
Na de vakantie mochten we Wim Rodenburg weer op zijn gebruikelijke plaats in het orkest
begroeten en hoewel dat nog niet voor Hans Langhorst geldt, gaat het langzaamaan wel beter
met hem. Paula Brokking is na de vakantie weer begonnen, maar in oktober zullen we haar
opnieuw een poosje moeten missen, omdat haar man Henk na behandeling in het ziekenhuis
voorlopig geen auto mag rijden, dus haar niet kan brengen. Weet dat we jullie missen. In ieder
geval beterschap en hopelijk tot ziens bij ons jaarconcert, eventueel als toeschouwer.

Bestuur en leden Scala

Wijzigingen adres, e-mail en tel. doorgeven
De secretaris verzoekt een ieder evt. wijzigingen van adres, telefoonnummer of e-mailadres
uitsluitend aan hem door te geven. Dit geldt ook voor nieuwe aanmeldingen of opzeggingen.
E-mail: pcjmuller.pm@gmail.com of telefonisch 06-18753165

Agenda 2022
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

09
16
05
12
10
17

oktober
oktober
november
november
december
december

Concert Dorpskerk Achterweg 10 Hoogvliet
Novam Orkestenfestival in Hilversum
Accordeonfestival in Hoek van Holland
Jaarconcert Scala in de Fonteinkerk te Rotterdam
Concert Zorginstelling Dubbelmonde in Dordrecht
Concert Noorse Zeemanskerk te Rotterdam

8/9

Dirigente: Yvonne Spil-van Horik
06-24418905
e-mail: jspil55@kpnmail.nl
Voorzitter: Wim Baerken
06-38922280/010-4556140
e-mail: w_baerken@hotmail.com
Penningmeester/Redactie Scala Actueel: Ria Rijsbergen
06-51067083
e-mail: qm.rijsbergen@casema.nl
Bankrekening t.n.v. RAV Scala NL06 INGB 0002 9060 32
Secretaris: Peter Muller
06-18753165
e-mail: pcjmuller.pm@gmail.com
Algemeen Bestuurslid: Berry van den Oever
06-51079109
e-mail: b.oever@chello.nl
Repetitielokaal: Aafje-Meerweide Grote Hagen 98 3078 RC Rotterdam
Repetities doorgaans elke dinsdag tussen 19.30 en 21.30 uur.
Bij afwezigheid van een repetitie gelieve te bellen, appen of sms’en naar:
Secretaris Peter Muller 06-18753165
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