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Van uw secretaris: 

 
Als Jan met vakantie is hoeft hij ook niet te schrijven! Vandaar dit stukje van de 
secretaris. 

Ik herinner mij de vraag van Dirk Kamminga tijdens de Algemene leden 
vergadering: “heeft het bestuur een beleid ontwikkeld om financieel verlies door 

concerten tegen te gaan”. Hierover heeft jullie bestuur natuurlijk nagedacht. Wat 
kunnen wij doen om onze concerten te “verkopen”? Want de negatieve saldi na 
de concerten worden veroorzaakt door een tekort in de kaartverkoop. Wij 

kunnen zorgen voor goed PR materiaal, daarvoor hebben we ook iemand van 
buiten ingeschakeld, die voor ons flyers en aanplak biljetten kan ontwerpen. We 

kunnen zo wervend mogelijke krantenartikelen schrijven en vervolgens hopen 
dat ze, op de door ons gewenste data, gepubliceerd worden.  
 

Maar het verkopen van concertkaartjes is natuurlijk een taak van alle leden. Het 
komende concert is daarvoor een goede gelegenheid. Door de repertoire-keuze 

hopen wij allen natuurlijk een ander publiek te interesseren. We gaan het concert 
“aankleden” niet alleen “stijf” zwart, maar hier en daar wat vrolijke noten en 
kleuren. 

Dus verwachten van jullie dat jullie met stijgend enthousiasme aan familie en 
kennissen kaartjes gaan verkopen maar dat jullie ook daarvoor het sociale 

netwerk inzetten. Mocht je daarin niet zo thuis zijn: hieronder komt een stukje 
hoe je dat doet. Wij, jullie bestuur, zullen alles in het werk stellen via deze weg 
de belangstelling zo breed mogelijk te wekken. 

 
Ik wens ons allen veel succes en plezier bij het instuderen en uitvoeren van ons 

bijzondere concert. Mieke Rovers 
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Facebook voor beginners 
 
Heb je een account bij Facebook ga dan naar de pagina Stella Maris Lelystad en 

klik aan  “vind ik leuk”. (helemaal boven aan, in de foto) 
Dat betekend dat je alle berichten van ons kunt lezen. 

Binnenkort komt de Flyer op Facebook daaronder staat dat (links onder) : 
vind ik leuk – reageren - delen. 
Als je op delen klikt komt dat op jouw Facebook pagina en wordt het gelezen 

door al je Facebook vrienden, zo ontstaat de “inktvlek”. 
Na het concert kun je dit desgewenst verwijderen via het vinkje in de 

rechterbovenhoek in het kader. 
 
Succes Mieke Rovers 

 
 

 
 
 
 
Helpende handen 
 
Willen de volgende heren om 19.30 uur helpen met het 
klaarzetten van de stoelen? Als je niet kunt, graag zelf 
voor vervanging zorgen. Let op heren als jullie vroeger 
beginnen moeten de stoelen ook eerder verzet worden 
 
  
 
Wij feliciteren in september 
 

2 september Thea Tadema Alt 

8 september Chris van Oeveren Tenor 

9 september Andrea Bakker-Gootjes Sopraan 

9 september Nico de Jong Tenor 

15 september Wilma van Loo-Olsman Alt 

17 september Susan Kruiger Sopraan 

20 september Klaas Lamminga Bas 

28 september Jan Tulner Tenor 

30 september Gerda Jonker Sopraan 

 
 
 
Belangrijke data 
 

zaterdag 8 november  Studiedag en open repetitie 

Woensdag 26 november Generale repetitie in het Anker 

Zaterdag 29 november  Concert in Agora 

21-11-15 Concert Hohe Messe van Bach in Agora 

 
 
 
 
  

3 september Piet Veldman 

10 september Hans de Boer 

17 september Wiebe Boskma 

24 september Berry van Elst 

  


