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Vacature Coördinator Materiaal 
Binnen de Bernhard commissie is er een vacature van coördinator materiaal. Via deze oproep proberen we de 
open plek zo snel mogelijk in te vullen. Mocht u hier vragen over hebben, of hierin geïnteresseerd zijn dan 
verzoeken we u hierover contact op te nemen met Johan Kelder, emailadres: bernhard@juliana-amersfoort.nl 
 
Club van 100 
Op donderdag 8 oktober is de club van 100 bij elkaar geweest. In deze bijeenkomst is besloten om voor de 
plannen van een nieuw club-logo, nieuwe (versierselen) uniform en het Grote Koppel concert 2016 € 1.500,- 
per plan te doneren. We willen jullie hier van harte voor bedanken! 
 
Concours Schiedam 
Zowel Juliana als Bernhard zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het concours op 7 november te 
Schiedam. Beide orkesten zullen op de onderdelen mars en show meedoen en uiteraard hun beste beentje 
voor gaan zetten.  
 
Grote Clubactie 
De Grote Clubactie is een bekende actie waarbij loten worden verkocht. Van de verkochte loten stroomt 80% 
direct in de clubkas. Bernhard doet aan deze landelijke actie mee en wil het opgehaalde bedrag besteden aan 
de uniformactie. Help de Bernhard-leden met de verkoop en koop een lot (liefst meer) bij een Bernhard-lid. 
 
Vacature dirigent Juliana 
Op dit moment zijn we druk bezig met het zoeken van een vervanger voor Bart van Meijl. Eind oktober zullen 
de 1e gesprekken met een aantal kandidaten worden gevoerd. Uiteraard houden we u op de hoogte! 
 
Optredens september 
Nog even ter herinnering en voor diegenen die onze korpsen willen zien optreden: 
Zaterdag 7 november, Concours Schiedam (Juliana & Bernhard) 
Donderdag 12 november, Brugkerk Amersfoort om 20.00 uur (Willem III i.s.m. Luchtmacht mannenkoor) 
Zaterdag 28 november, Holland Winter Taptoe te Zwolle (Juliana & Bernhard) 
 
Met muzikale groeten, Jan de Vries 
 

 

 

nieuwsbrief 7, jaargang 9 

Taptoe Amersfoort 
Inmiddels is taptoe Amersfoort weer achter de rug. We mogen terugkijken op een leuke en gezellige avond. 
Helaas was er vanwege het koude (maar gelukkig droge) weer, minder publiek vergeleken met andere jaren. 
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