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1.

Inleiding

Voor u ligt beleidsplan versie nummer 2. Versie 2 is in oktober 2018 tot stand gekomen na
evaluatie van het beleidsplan versie 1. Na evaluatie van versie 1 is geconcludeerd dat het
beleidsplan dusdanig aangepast dient te worden naar huidige en toekomstige inzichten dat
een nieuwe versie noodzakelijk is. Dit heeft te maken met veranderingen of het feit dat
bepaalde beschreven activiteiten niet haalbaar zijn voor de vereniging.
Binnen het beleidsplan is vastgehouden aan de opgezette structuur zoals deze in versie 1 is
beschreven. Hierbij worden in hoofdstuk 2 de doelstellingen geformuleerd, waarna in
hoofdstuk 3 de opgeleverde resultaten worden beschreven. In hoofdstuk 4 wordt een
algemene uiteenzetting gegeven van de strategie/richting voor Con Affezzione in de
komende 5 jaar.
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2.

Doelstellingen

Voor de komende jaren heeft muziekvereniging Con Affezzione de volgende doelstellingen:
1. Vanaf 1 januari 2019 verder gaan met het beleidsplan (versie 2) om richting te geven
aan de toekomst van de vereniging (H4).
2. Zowel de blaasgroep als drumline blijven energie steken in de opleiding (H4).
3. Het instrumentarium en de garderobe worden continue bewaakt door zowel de
drumline als blazers en waar nodig vernieuwd na goedkeuring door het bestuur (H4).
4. Meerdere activiteiten per jaar plannen om leden en belangstellenden op een andere
manier te betrekken bij de vereniging (H4.1).
5. Het actief inzetten van sociale media om zichtbaarheid van de vereniging te creëren
(H4.3).
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3.

Op te leveren resultaten

Het beleidsplan zal inzicht geven in de activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen, welke
door de vereniging zijn gesteld, te behalen. Hoofdstuk 4 zal inzicht geven in de activiteiten
voor de komende jaren. De onderdelen die in het plan aan bod komen zijn:
-

Beschrijving van de opleidingsactiviteiten;

-

Beschrijving over hoe het instrumentarium wordt onderhouden en waar nodig
vernieuwd;

-

Overzicht van verenigingsactiviteiten;

-

Overzicht van activiteiten waarmee inkomsten gegenereerd worden;

-

Overzicht van in te zetten communicatiemiddelen;

-

Beschrijving van overige activiteiten;
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4.

Strategie

Toekomst Blaasgroep
De blaasgroep is een samenwerking aangegaan met vereniging Con Amore uit
Hoedekenskerke. Con Affezzione heeft een aantal jaren geleden aangegeven dat iedereen
die muziek wil maken welkom is bij onze muziekvereniging. We maken hierbij de
kanttekening dat dit het bespelen van een blaasinstrument of slagwerkinstrument betreft.
Er zal meer de kant op worden gegaan van fanfare muziek. Dit heeft tot gevolg dat er
verschuivingen in instrumenten plaatsvinden bij de leden. Zo zullen een aantal cornetten
vervangen worden door Bugels en zullen er weer trompetten te zien zijn. Door aanpassingen
in het repertoire, denk aan moderne en bekende muziek (wel met de nodige uitdaging hierin)
zal het voor oud en/of nieuwe leden wellicht ook interessanter zijn om bij de blaasgroep
muziek te komen maken.
Wanneer gekeken wordt naar de toekomst van de blaasgroep, dan kan geconcludeerd
worden dat deze aan een zijde draadje hangt. Dit heeft met name te maken met…
(1) de vergrijzing binnen de blaasgroep
(2) de fysieke gesteldheid van bepaalde muzikanten
-

straatoptredens op marstempo en/of in de donker zijn hierdoor lastiger. Slenteren of
met de blaaskapel op straat zijn mogelijke opties.

(3) de geringe aanwas van nieuwe muzikanten
-

jeugdleden haken af (bijv. andere hobby’s) en het opleiden tot volwaardig muzikant
duurt eigenlijk te lang.
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Toekomst Drumline
De drumline kent een gemixte groep van jongere en oudere tamboers. De drumline bestaat
momenteel uit 15 leden waarvan de toekomst de komende 5 jaar verzekerd lijkt. Toch moet
de drumline niet achterover leunen, want door de kleine samenstelling kan een verlies van
een lid gevolgen hebben op de keuzes van anderen.
Daarnaast is het voor zowel de drumline als de vereniging van belang dat de bezetting altijd
in orde is. Dit i.v.m. het feit dat, wanneer (met name) er geen bezetting is op de quint, de
drumline niet op straat kan spelen.
De drumline is tevreden met het huidig aantal optredens, maar ziet ruimte voor 1 a 2 extra
optredens in de zomerperiode, wanneer de drumline solo optreedt.
Een uitdaging voor de komende jaren is om de optredens spannender te maken. Dit wordt
door de drumline opgepakt in de vorm van kleding.
Straatoptredens & concerten
Con Affezzione, Con Amore kent diverse optredens gedurende het jaar. Deze zijn te
verdelen in gezamenlijke straatoptredens, straatoptredens blaaskapel, straatoptredens
drumline en concerten blazers (met drumline)
Gezamenlijke straatoptredens
Denk hierbij aan optredens zoals Sinterklaas, Koningsdag, Avondvierdaagsen, Carnaval en
donateursrondes
Straatoptredens blaaskapel
Denk hierbij aan optredens zoals avondvierdaagses, dweilbandfestival, (ouderen)carnaval.
Straatoptredens drumline
Denk hierbij aan optredens zoals Visserijdagen Bruinisse & Colijnsplaat.
Concerten blazers (met drumline)
Denk hierbij aan kerstconcerten, lente concerten en dergelijke.
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Verenigingsactiviteiten
Algemene verenigingsactiviteiten vinden gedurende het jaar meerdere keren plaats.
Vandaag de dag zijn dit de nieuwjaarsreceptie en de ledenavond in het voorjaar. Vanaf 2019
wordt gekeken of muziekkamp ook weer een verenigingsactiviteit kan worden. Voor de jeugd
in opleiding wordt aan het einde van het schooljaar een uitje/activiteit georganiseerd.
Uniform
Het uniform van de muziekvereniging is te verdelen in:
Uniform drumline

Straatuniform blazers

Concertuniform blazers

- Blauwe spijkerbroek

- Blauwe spijkerbroek

- Zwarte pantalon

- Witte blouse

- Witte blouse + strik

- Witte blouse + strik

- Sneakers

- Zwarte sokken & schoenen

- Zwarte sokken & schoenen

- Rood/Zwarte Softshell

- Rood/Zwarte Softshell

- Rood vestje en jas

Uniform blaaskapel

Carnaval blazers

- Blauwe spijkerbroek

- Blauwe spijkerbroek

- Blauwe polo

- Gele jas

- Blauw vest

- Groene bodywarmer

- Gele jas

Opleiding
Zowel de drumline als blazers werken samen met omliggende scholen als het gaat om het
werven van nieuwe jeugdleden. Dit zijn over het algemeen jeugdleden uit groepen 5,6,7
en/of 8. Het starten van een nieuw opleidingsjaar staat niet per definitie vast, maar dit wordt
per jaar bekeken.
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4.1 Verenigingsactiviteiten
Nieuwjaarsreceptie (Petra & Tom)
Ieder jaar vindt er een nieuwjaarsreceptie plaats in Kwadendamme. De dag van de
nieuwjaarsreceptie wisselt om het jaar. Bij een even jaartal vindt het plaats op dinsdag
(blazers) en bij een oneven jaartal op vrijdag (drumline).
Drumfest (Mark & Marnix)
De projectgroep is van gedachten dat het jaarlijks organiseren van een feest voor de
donateurs en sponsoren de betrokkenheid met onze vereniging zal stimuleren. Dit feest zou
bijvoorbeeld plaats kunnen vinden in juni. Het feest zou dan bestaan uit diverse drumlines,
bandjes en nadien een DJ. De opbrengst van het feest zal aan de vereniging toekomen.
Ledenavond (Donna & Brian)
De projectgroep stelt voor om minstens 1x per jaar een etentje te organiseren voor haar
leden. Een gedeelte van de kosten hiervoor zou door de vereniging gedragen kunnen
worden. De overige kosten zijn voor de leden zelf. Het doel van het jaarlijks etentje is om
leden in een andere setting bij elkaar te brengen.
Lente Concert (Bestuur)
Het lente concert is een jaarlijks terugkerend evenement dat door de vereniging zelf
georganiseerd wordt. Het lente concert is het enige concert waarbij alle facetten van de
vereniging (opleiding, drumline & blaasgroep) muziek spelen. Na het concert is het feest
onder leiding van een bandje en loterij. Het doel van dit concert is het dorp te betrekken bij
de vereniging. Niet voor de muziek, dan wel voor het feest achteraf. Aangezien de
belangstelling de laatste jaren wat is afgenomen, zouden we eens na kunnen denken hoe we
deze avond aan populariteit kunnen laten winnen.
Uitje voor de jongere leden (Opleidingscoördinatoren)
Als projectgroep willen we de jongere leden (zowel opleiding, drumline als blaasgroep) een
eigen uitje geven. Ieder jaar wil de vereniging met deze jongeren op stap om ze met elkaar in
contact te brengen in een andere omgeving.
Kamp (Pieter, Kees & Tom)
Con Affezzione is jaren op kamp geweest met haar leden. De organisatie hiervan is sinds
een aantal jaar gestopt, waardoor een leuk uitje helaas is verdwenen. Daarom vinden wij het
een goed idee om het kamp weer op te pakken. We hebben het gevoel dat een kamp goed
is voor de saamhorigheid binnen de vereniging.
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Kerstconcerten (Bestuur)
De jaarlijkse kerst(koffie)concerten op Kwadendamme en Hoedekenskerke vinden plaats in
respectievelijk de Burcht en Prot. Kerk ‘de Ark’.

4.2 Donaties & Acties (bestuur)
Donateurs
Momenteel benadert Con Affezzione de inwoners van Kwadendamme om donateur te
worden van onze vereniging. De vereniging doet jaarlijks een ronde door het dorp en haalt
op deze manier geld op voor de vereniging. Gemiddeld is de opbrengst €5 per huishouden.
Het is belangrijk deze activiteit te laten voortbestaan, echter is het de vraag of dit in een
eventueel veranderende opzet op de huidige manier kan blijven voortbestaan.
Subsidie
De muziekvereniging ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente.
Vriendenloterij
Vriendenloterij is lastig om proactief in te zetten. Geld wat we ermee binnenhalen is mooi
meegenomen
Oudpapier
Oudpapier ophalen zorgt voor een mooie jaarlijkse bijdrage van ruim 2000 euro.

Realistische alternatieven om inkomsten te genereren
-

Fondsen. Hier is een onderbouwd plan voor nodig. Kan ingezet worden om grotere
investeringen te financieren.
o

-Kattendijkedrucker.nl

o

Anjer fonds
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4.3 Internet
Website (Tom)
De website bevat algemene informatie over onze muziekvereniging, niet meer en niet
minder. Website wordt puur ingezet voor de vindbaarheid van de vereniging en
contactpersonen.
Facebook (Petra & Tom)
Con Affezzione is reeds gestart met een eigen Facebook pagina. Op deze pagina worden de
optredens gepromoot en worden diverse foto’s geplaatst om vervolgens een indruk en
beleving te geven van onze muziekvereniging. Het doel van de Facebook pagina is om een
extra beleving te creëren bij zowel leden, inwoners van omringende dorpen en mogelijk
toekomstige muzikanten.
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5.

Afbakening

Wij stellen voor dat onze vereniging zich voor nieuwe leden NIET zal richten op de dorpen
als Heinkenszand en s’Heerenhoek, die in het bezit zijn van een eigen muziekvereniging.
Con Affezzione zou zich dus kunnen beperken tot de dorpen in de zak van Zuid-Beveland
die geen (of nagenoeg geen) eigen muziekvereniging hebben.
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