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Beste AMDG vrienden en vriendinnen,
De ‘r’ is weer uit de maand, de merels nestelen in het struikgewas, de eerste muggen zijn gesignaleerd, kortom het gaat
prima met AMDG! We hebben de eerste optredens van het buitenseizoen achter de rug, en dat was ondanks de kou en de
regen zeker geslaagd. Verder is het bestuur weer op volle sterkte en worden er heel wat plannen gemaakt voor de
toekomst, jullie gaan daar zeker meer van zien en horen. Met een nieuw bestuurslid PR gaan we na de zomervakantie in
ieder geval proberen om maandelijks een nieuwsbrief uit te brengen waarin we iedereen op de hoogte houden van het wel
en wee binnen de vereniging. Als jullie informatie hebben voor de nieuwsbrief of opmerkingen over de inhoud, dan horen
we dat natuurlijk graag

Van het bestuur
Het bestuur had grote zorgen in de aanloop naar de ledenvergadering in maart jl. want er ontstonden maar liefst 3
vacatures. Wie schetste onze verbazing dat we geen 3, maar zelfs 5 nieuwe bestuursleden konden vinden waardoor het
bestuur met extra menskracht kan gaan werken. In het kort ziet de portefeuilleverdeling er als volgt uit, tussen haakjes de
commissies die zij ook aansturen:
Johnny Middelbos
Cobi Dezijn
Ingrid Broekhuizen
Wim Leidekker
Josha van Leeuwen
Jacqueline Huigsloot
Lisanne Sollie
Albert Schrijer
Paul Tegelaar

Voorzitter (aanspreekpunt A orkest)
Secretaris (Lief en leed / activiteitencommissie)
Penningmeester (Sponsorcommissie)
2e voorzitter (muziekcommissie / bibliotheek)
2e secretaris (optredens A orkest en acquisitie)
2e penningmeester (Ledenadministratie)
Bestuurslid jeugd (muziekschool/jeugdcommissie/SGZ commissie)
Bestuurslid facilitair (instrument beheer/gebouw/uniformcommissie/kantine commissie)
Bestuurslid PR/communicatie

Graag willen we jullie er nog eens op wijzen dat AMDG een vertrouwenspersoon heeft die ingeschakeld kan worden bij
allerlei zaken die spelen en die je vertrouwelijk met iemand wil bespreken. Alice Oldenbroek is onze vertrouwenspersoon
en zij is te bereiken via de mail vertrouwenspersoon@amdgkampen.nl

Van de A-onderdelen
Inmiddels zijn de tenen en vingers weer ontdooid na Koningsdag en zijn alle uniformen weer opgedroogd. De temperatuur
is flink gestegen en we kijken met vertrouwen vooruit naar een flink aantal optredens in de komende zomerperiode. De
Veteranendag is natuurlijk een heel speciaal evenement maar laten we vooral ook de andere optredens niet vergeten.
Juist daar verdienen we de uitnodigingen voor die 'grote' optredens. Het staat nu vast dat wij op vrijdag 16 juni 2017
tijdens de Hanzedagen de afsluiting van de dag mogen verzorgen met een groot buitenlucht concert zoals we dat op de
Nieuwe Markt al 3 keer hebben gedaan. Het concert moet in alles de voorgaande edities overtreffen, dus na de
zomervakantie kunnen we flink aan de bak. Natuurlijk kunnen we in bepaalde secties nog best wat aanvulling gebruiken,
dus mensen die met AMDG mee willen doen richting het Hanze concert kunnen zich als lid opgeven; we willen deze keer
zoveel mogelijk werken met eigen leden en zo min mogelijk gastmuzikanten inhuren.

Van de majorettes
De majorettes hebben een drukke tijd achter de rug. Op 16 april traden ze voor het eerst dit seizoen aan in Tweede
Exloërmond. Het Smallteam C werd 1e, het Smallteam A werd ook 1e en direct met plaatsingspunten voor het NK. De
solisten deden het ook goed; Natasja Bos werd 1e, Manou van Hout en Lisette Post werden 2e en Naomi Kroon 3e.
Kortom een prima start van dit seizoen en volop tevreden gezichten. Ook met de lampionoptocht hebben de majorettes
zich ondanks de kou goed laten zien, super! Nu maken de meiden zich op voor de volgende wedstrijd in Wezep op 21 mei
en voor 28 mei, de Vlag van Kampen. Wie benieuwd is naar hun prestaties is van harte welkom op 28 mei bij de Vlag van
Kampen in Sporthal De Reeve vanaf 9.00uur......tot dan.

Uit de AMDG @pp
Hallo, ik ben Naomi Kroon. Al 6 jaar zit ik hier op majorette en dit is mijn 2e jaar als missmajorette. Het leukste aan twirlen
vind ik dat je kan laten zien wat je kan en nooit uitgeleerd bent. We hebben een hele leuke groep samen en slepen leuke
prijzen mee naar binnen. Ook sta ik nu met mijn solo op de vloer en dat vind ik heel gaaf. Ben je benieuwd hoe het gaat en
wat we kunnen, kom dan een keer kijken bij de les of een wedstrijd. Zie ik je dan? Groetjes Naomi

Sponsoring
Het is jullie misschien al wel opgevallen dat de majorettes tijdens de optredens op Koningsdag mooie strikken in het haar
hadden. Deze mooie, nieuwe strikken zijn aangeboden door Will's Gift! We zijn Willeke de Groot erg dankbaar dat zij deze
leuke strikken voor ons heeft gemaakt. Nogmaals super bedankt!

AMDG zonnetje
Vanaf deze kant willen we Harma Plender in het zonnetje zetten. Helaas kampt Harma Plender al langere tijd
met gezondheidsklachten. Het leek de goede kant op te gaan, maar eind april is ze komen te vallen. Harma, veel sterkte
en beterschap gewenst!

Centjes
De vereniging is voorzichtig uit het financiële dal aan het klimmen, mede door jullie hulp bij optredens, collectes en acties,
maar we zijn er nog lang niet. In de ledenvergadering is verteld dat het dak van de Opmaat na vele jaren trouwe dienst nu
echt aan vervanging toe is. Daarnaast blijft er natuurlijk ook geld nodig voor nieuwe instrumenten, kleding en muziek. We
zullen dus ook de komende tijd extra inkomsten moeten zien te vinden om de kosten te dekken. We verwachten van
iedereen dus een extra inspanning bij de Anjercollecte (50% van de opbrengst is voor AMDG) en bij onze eigen
lijstcollecte in de week van 4 juli. Een andere mogelijkheid om geld te verdienen voor de vereniging is de actie bij Jumbo,
daar vertelt onze penningmeester het volgende over:

Spek de kas
Komende weken gaan we meedoen met de 'Spek je kas actie' van Jumbo. Er wordt minimaal €25.000 euro verdeeld over
30 clubs, waaronder dus AMDG! Vanaf dinsdag 17 mei t/m zaterdag 9 juli krijg je bij iedere €10,00 aan boodschappen een
kaart met een bedrag dat je kunt doneren aan AMDG. Dus vraag iedereen om je heen om ook hun bedragen aan ons
te geven! Beide filialen van Jumbo, Hanzewijk en Penningkruid, doen mee, dus al je familie, buren en kennissen uit
Kampen kunnen bij Jumbo hun boodschappen doen en geld aan AMDG doneren. En vergeet je facebook-vrienden niet!
Ook kunnen we extra geld krijgen voor clinics, demo's, muziek, vlaggen, aankleding van de winkel enz. Hoe actiever we
zijn, hoe hoger het bedrag is dat we ophalen. Welke activiteiten we gaan doen, hoor je de komende weken. Als je
zelf ideeën hebt, dan horen we het graag! Doe je mee om een zo groot mogelijk bedrag op te halen?

Anjercollecte 2016
Meld je aan als collectant!
Ook dit jaar hebben wij ons als AMDG aangemeld voor de Anjercollecte. Deze is van 30 mei t/m 4 juni en valt gelukkig dit
jaar niet samen met de week van de A4D. In het verleden was 30% van het opgehaalde geld voor de vereniging, maar
vanaf dit jaar is dat 50% ! In 2014 hebben we laten zien dat we met z'n allen een mooi bedrag kunnen ophalen, dus laten
we er dit jaar ook voor gaan! De details volgen nog, maar houdt nu alvast deze dagen in je agenda vrij. Om dit jaar goed
voorbereid te zijn, is het mogelijk om je nu al op te geven als collectant.
Klik hier op je om te geven.

Tot slot willen we graag wat meer sponsor aan de vereniging gaan binden en daar kan iedereen bij helpen. Vraag eens bij
familie, buren of kennissen die een eigen bedrijf hebben of wij ze mogen benaderen voor een vorm van sponsoring. Als
iedereen minimaal 1 naam van een bedrijf kan aanleveren..........

Vacatures
Wij zijn op zoek naar:

lid slagwerk/majorettes/ouder die in de stadsgehoorzaalcommissie wil plaats nemen.
leden/ouders die plaats willen nemen in de sponsorcommissie.
leden/ouders die plaats willen nemen in de activiteitencommissie.

Wist je dat.......
Jessica Hubach tijdens de marsrepetitie van 23 april ook voor het A-orkest heeft gelopen, wat een topper ben je!
Dick Bergman tijdens de reveille een halve frikandel in zijn bariton tas vond.......
de jeugd op 1 en 2 juli op kamp gaat!
Marice Spoelstra plaats neemt in de lief en leed commissie.
Johanna Zandbergen onlangs is bevallen van een dochter, ze heet Anna. Van harte gefeliciteerd!
Pieter en Aline trotse ouders geworden zijn van zoon Joris
de nieuwe activiteitencommissie bestaat uit: Silvia Mik, Dianne v.d. Berg-Haveman en Jolieneke Wind.

Agenda
Datum

Activiteit

Def./
optie

onderdeel

Tijd

MEI
Ma 9-5
Do 26-5
Za 28-5
Ma 30-5
Ma 30-5

Open repetitie
Optreden A4D IJsselmuiden
Vlag van Kampen
Optreden op de Maten
Hele week Anjercollecte

Def
Def
Def
Def
Def

Jeugdorkest
A-orkest
Allen
Jeugdorkest
Allen

18:30-19:30
19:00 - 21:00
Hele dag
18:30 - 19:30

JUNI
Vr 3-6
Ma 6-6
Ma 6-6
Do 9-6
Ma 13-6
Za 18-6
Ma 20-6
Za 25-6
Vr/za 1/2-7
Ma 4-7
Za 9-7

Optreden avond 4d Dronten
Hele week avond 4d Kampen
Zomeravondconcert bij avond 4d
Optreden Avond 4d Kampen
Marsrepetitie
Concours Elburg
Marsrepetitie
Optreden veteranen dag
Jeugdkamp
Hele week AMDG collecte
AMDG familiedag

Def
Def
Optie
Def
Def
Def
Def
Def
Def
Def
Def

Allen
Opgave
A orkest
Allen
A orkest
Jeugdorkest
A orkest
A orkest
Jeugd na opgave
Allen
Allen

19:00 - 20:30
avond
nnb
19:00 - 21:00
19:45 - 21:00
Hele dag
19:45 - 21:00
Hele dag

Za 16-7 t/m Zo 28-8

Zomervakantie

AUGUSTUS
Za 13-8

Za 20-8
Do 25-8
Za 27-8
Za 27-8
Ma 29-8

Optreden Flower Parade Rijnsburg
Optreden bloemencorso
SintJansklooster
Optreden Varsseveld
Optreden Oranjefeest Wilsum
Optreden bloemencorso Vollenhove
Optreden Euifeest Hasselt
Start repetities

SEPTEMBER t/m ….
Za 3-9
Za 24-9

Open Dag AMDG
Optreden Rodemarktparade

Vr 19-8

Allen,

def

A orkest

Optie

A orkest

Optie
Def
Def
Optie
Def

A orkest
A orkest
Jong AMDG
A orkest
Allen

Optie
Optie

Allen
A orkest

nnb

Za 1-10
Do 13-10
Za 12-9
Za 24-12

Start Grote Club Actie
Algemene Ledenvergadering AMDG
Optreden Intocht SInterklaas
Optredens Kerstnachtdiensten

Def
Def
Optie
Optie

Allen
Allen
Allen
A orkest/jeugdorkest

2017
Vr 10-3
Za 11-3
Vr 16-6

2017
Generale repetitie zaal concert
Zaalconcert AMDG
Optreden Hanzedagen

2017
Def
Def
Def

2017
Allen
Allen
A orkest

juli

Seizoensafsluiting
Zaterdag 9 juli willen we het seizoen graag met de gehele vereniging afsluiten met een
barbeque. Jij komt toch ook?
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