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Infoblad ‘De Kriich’  
  
Dit is het eerste concept, graag jullie hulp om het beter te maken! 
 
Op dit infoblad proberen we zoveel mogelijk informatie te presenteren voor (nieuwe-)leden van 
de Kriich. Zoals wie is wie, wat kost het, waar wanneer moet ik zijn etc. Het is een infoblad wat 
nooit af zal zijn: er verandert altijd wel wat en we zijn vast wat vergeten etc. 
We hebben jullie hulp daarom ook nodig. Vind je dingen die niet kloppen of mis je wat: Geef het 
alsjeblieft door aan Haayo. Dan kunnen we de informatie samen actueel maken en houden. 
 
Het dorpshuis: ‘Us Doarpshûs’ is onze uitvalsbasis: Daar repeteren we, is opslag van actueel 
instrumentarium, wordt lesgegeven, hebben we onze vergaderingen en, niet onbelangrijk, vieren 
we onze ‘derde helft’. 
 

 Repetitie tijden in ‘Us Doarpshûs’  
o Orkest: Elke donderdag van 19:45 tot 21:45 (pauze om ~ 20:45)  

  (verhinderd?: graag een mailtje naar afmelden@dekriich.nl)  
o Jeugdorkest: Elke donderdag van 19:00 tot 19:40  

  (verhinderd?: graag een app-je naar ‘jeugdorkest’) 
o Lessen: in overleg met de leerlingen, momenteel (feb2020) op donderdag middag. 

 Lessen: 
o We hebben een vaste docent voor ‘koper’. Dat is Syde van der Ploeg. 

Wanneer er lessen nodig zijn voor slagwerk of saxofoon gaan we zoeken naar een 
op dat moment beschikbare docent. 

o Momenteel (feb2020) worden de kosten van de koper-lessen sterk gesubsidieerd 
door de vereniging. Omdat we deze lasten niet lang kunnen dragen komt hier een 
nieuwe opzet voor. (volgt…) 

 Contactgegevens 
o Dirigent:  

 Michiel Sybesma mail: m.d.sybesma@fryslan.nl 
o Muziekdocent:  

 Syde van der Ploeg tel./WhatsApp: 06 2221 1139 
o Dorpshuis:  

 Nieuwe Weg 2 - 4  
9005 PL Wergea  
beheerders: Douwe en Roelie Zuydendorp  
tel: 058 255 1276 (bij geen gehoor: 058 212 6730)  

o Bestuur: 
 Hans Scholtanus (voorz.)   tel: 06 5153 7681  

     mail: hans.scholtanus@gmail.com   
 Haayo Greydanus (secr.)  tel: 06 5161 6783 

     mail: haayo@haayo.nl  
 Joost Scholtanus (penningm.)  tel: 06 8326 7726  

     mail: joost.hodes@gmail.com  
 Vacature 1 
 Vacature 2 
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o Instrumentarium:  
 Teun de Leeuw. tel: 058 255 2023/WhatsApp: 06 1030 2520 

 
o Bladmuziek en jeugdproject (contactpersoon): 

 Akke Kooistra, WhatsApp: 06 3090 9374 
 Financieel  

o Bankgegevens:  
NL89 RABO 0127 5204 73  
tav Muziekver. De Kriich  

o Contributie:  
Het lidmaatschap van de vereniging loopt van september tot en met augustus. Ook 
tijdens de vakantieperiode loopt de contributie door. Opzeggen is mogelijk per 
september. In bijzondere gevallen opzeggen in overleg met bestuur. De betaling 
van de contributie kan per maand, echter om de bankkosten laag te houden is 
onze voorkeur per kwartaal. Wij doen geen automatische incasso, het verzoek is 
dit zelf (automatisch) over te maken. 

 Leden: € 19,50 per maand / € 58,50 per kwartaal  
 Jeugdleden: € …. per maand.  (volgt) 
 Lesgelden: € ….. (volgt) 

 Communicatie: 
o Website: www.dekriich.nl  

Deze site bevat algemene informatie over De Kriich én de agenda. Hier is altijd 
terug te vinden wanneer en waar wij spelen. Zowel bedoeld voor de leden als alle 
andere belangstellenden.  
Er is ook een leden-gedeelte. Hiervoor moet je je registreren. Na  bevestiging door 
de vereniging krijg je hier toegang toe. In dit ledengedeelte is meer te vinden. 
Bijvoorbeeld deze informatie, vergaderverslagen, jurybeoordelingen, maar ook de 
foto’s, filmpjes etc die we niet zomaar op de social media willen gooien. 

o Mail:  
De mail is ons officiële communicatie kanaal. Uitnodigingen, mededelingen etc 
worden verspreid via de mail. Mail adressen: 

 bestuur@dekriich.nl Deze mail komt bij alle bestuursleden terecht.  
 afmelden@dekriich.nl Deze mail komt bij bestuur én dirigent. Het verzoek 

is deze altijd te gebruiken voor het afmelden van de repetitie, óók als je het 
al mondeling gemeld hebt aan een bestuurslid.  

 leden@dekriich.nl  Deze mail was voor de álle leden. Om privacy-technische 
reden hebben we deze uit moeten schakelen.  

o Groeps-App (WhatsApp):  
 Appgroep: De “Kriich” 

Te gebruiken voor van alles en nog wat. Beheerder: Femke Kooistra, Haayo 
Greydanus, Hans Scholtanus. Gebruik deze als ‘sociaal kanaal’ binnen de 
Kriich. Gebruik hem liever niet voor afmeldingen. Soms zal het bestuur deze 
ook gebruiken ‘als iets heel snel moet’, maar dan zullen we de melding óók 
via de mail doen. Algemeen: besef dat niet alle Kriich-leden deel uitmaken 
van de groep. Deelname is vrijwillig. Gebruik de normale zeden en 
gewoontes die bij groepsapps horen. Doe 1op1 berichten bij voorkeur niet 
in de groep.  
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 Appgroep: Jeugdkorps  
Deze is voor de leden van het jeugdkorps, inclusief de ‘oudere jongeren’. 
Beheerders: Haayo Greydanus, Hans Scholtanus 

 Diverse appgroepen voor leerlingen: Deze worden beheerd door de docent. 
 

 Instrumenten enzo: 
o Instrument  

Als je geen eigen instrument hebt, krijg je van de vereniging een muziekinstrument 
gratis in bruikleen. We verwachten dat je daar goed oppast. Is er iets mee of heb je 
vragen over onderhoud, neem dan contact op met Teun de Leeuw. De vereniging 
heeft voor de instrumenten een verzekering, maar die is niet altijd dekkend. We 
zullen daarom jullie ook altijd vragen de schade bij jullie eigen WA-verzekering te 
claimen. 

o Onderhoudsmiddelen: 
(volgt….) 

o Muziekstander  
De vereniging heeft geen eigen standers voor de bladmuziek. De leden moeten 
deze zelf aanschaffen.  

 Bladmuziek: (update volgt…) 
o Bladmuziek is duur, wees er zuinig op. 
o Maak zoveel mogelijk aantekeningen, maar wel met potlood! 
o ….volgt… 

 


