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Beste medemuzikanten,
We zitten er middenin, de tweede corona golf en lockdown.
De betekent voor MDVS dat er tot en met 19 januari 2021
geen muzikale activiteiten plaatsvinden. Wij hopen dat
2021 weer perspectief gaat bieden op “samen muziek
maken” maar nu is een pas op de plaats helaas nodig om
het Coronavirus onder controle te krijgen.
Clubgebouw de Harmonie
In de vastgoed plannen van de gemeente Doesburg die in oktober gepresenteerd
zijn, wordt ons verenigingsgebouw De Harmonie genoemd om te worden
gesloopt. Hier zijn we natuurlijk niet blij mee. We hebben via inspraak en media
laten weten dat we het gebouw niet eerder kunnen verlaten voordat een nieuwe
oefenlocatie is gevonden en toegekend. De gemeenteraad gaat nu de belangen
van de gebruikers meewegen in het besluit over de vastgoednota. Wordt
vervolgd…..
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Ledenvergadering 27 oktober 2020
Met inachtneming van de corona regels hebben we op dit jaar toch
nog onze ledenvergadering kunnen houden. Hierin hebben we naast
de vaste agendapunten vooral aandacht besteed aan de toekomst
van MDVS en is Felix Hermanns weer door de leden benoemd als
voorzitter.
Toekomstvisie
Er ligt een adviesplan van Sequens Advies voor de komende 5 jaar. Hierin staan
acties om te werken aan ledenwerving en sponsoring. Belangrijk is dat MDVS als
vereniging ZICHTBAAR blijft ! In 2021 gaan de ledenwerf– en sponsorcommissie
aan de slag met bijv. een club van 50, sponsorpakketten etc.

Kerstactie

Upcoming events:
A4D Dieren 20-05-2021
(malletband)
A4D Doesburg 21-05-2021
(gehele korps)
Paaseieren verkoop !

Did you know?
Op de website van de KNMO het
meest recente corona protocol te
vinden is?
https://www.knmo.nl/protocol/

De hanzebroden en Doesburgse moppen actie was
een succes dankzij jullie inzet en heeft een dikke
€800,00 opgebracht !
Dank jullie wel !

Annulering Digi Kerst Concert
Alle voorbereidingen waren getroffen om een digi kerstconcert op dinsdag 16
december op te nemen, maar door de afgekondigde corona maatregelen ging
dit helaas op het laatste moment niet door. We gaan ervan uit dat we in 2021
toch een online concert kunnen uitvoeren.

Wij wensen jullie een muzikaal, gezond en liefdevol 2021 toe !

online repeteren was helemaal
MDVS

december 2020

Individuele (online) lessen wel
doorgaan?
Dat dirigent/leerkracht/instructeur een
leuke kerstattentie hebben gekregen ?
De jubilarissenmiddag 2021 niet door
zal gaan?

