
 

Penningmeester: Zwartenhof 61, 6662 ZV  Elst    Kamer van Koophandel 61846600 
Telefoon: 0481-376780 of 06-27046344  Bankrekening  NL71 INGB 0006 9342 42 
E-mail: penningmeester@nijmeegsseniorenorkest.nl  

 

 
Elst, 6 april 2021. 

 
 
Beste leden, 

 
Ik wil graag het volgende onder jullie aandacht brengen. 

In artikel 9 lid 3 van onze statuten staat samen met artikel 14 lid b van ons 
huishoudelijk reglement, dat de penningmeester in zijn eentje bevoegd is om een 
rechtshandeling aan te gaan tot een bedrag van € 3.500,00. Boven dit bedrag is de 

handtekening van twee bestuursleden nodig. 
 

Nu doet deze situatie zich niet letterlijk voor, maar toch …. 
 
Het bestuur is namelijk begonnen met de organisatie van het Memorial Concert 

Willy Hautvast op zondagmiddag 10 april 2022 in de grote (concert-)zaal van 
Concertgebouw De Vereeniging. 

 
We hebben ons al kunnen verzekeren van de medewerking van Willie Hautvast 

(jawel de zoon van ..), een begenadigd pianist. Op dit moment wachten we op de 
toezegging van deelname aan ons concert door enkele ensembles van de Kapel van 
de Koninklijke Luchtmacht.  

 
Zodra die optredens zeker zijn, willen/moeten we de optie die we hebben op de 

concertzaal omzetten in een definitieve boeking. Het gebruik van deze zaal, 
inclusief de huur van een vleugel, gaat ons bijna € 6.000,00 kosten. Wij willen dat 
jullie hiervan ruim van tevoren op de hoogte zijn. 

 
Wij beseffen dat dit een enorme kostenpost is, maar hier tegenover zullen zeker 

ook de nodige opbrengsten komen te staan in de vorm van subsidie, sponsoring en 
kaartverkoop, zodat wij deze kostenpost wel verantwoord vinden. 
 

Mocht je hierover vragen hebben: stel ze gerust aan een van de bestuursleden. 
Bovendien als je zelf ook wel mee wilt werken in dit project, kun je dat ook daar 

melden, zeker als je bepaalde, specifieke vaardigheden bezit en/of een groot 
netwerk hebt. Laat het ons horen! 
 

Ik hoop jullie voldoende inzicht te hebben gegeven voor dit moment. 
 

Groet, 
 
René Renckens,  

penningmeester.  


