Beste muziekliefhebbers.
Het afgelopen West Friesland Muziekfestival is volgens het bestuur van het WFM weer een succes
geweest. Drie dagdelen muziek maken. Met deelname van diverse verenigingen van divers niveau en
verschillende leeftijden, van jong tot oud. Het was alweer het 43e festival is successie. Mede dankzij
inzet van bestuur en een aantal vrijwilligers op de dagen zelf is het festival weer tot een goed einde
gekomen. Dus zeggen wij, op naar nr. 44.
Tip: kijk nog eens op onze website: www.wfmuziekfestival.nl
Door het vertrek van een tweetal bestuursleden hebben we nu te maken met een aantal vacatures.
Ondanks herhaalde oproepen, op de website, in het programmaboekje, en op de middag en avonden
van het festival zelf, hebben zich tot nu toe nog geen kandidaten gemeld, die zich willen inzetten en
het geen bezwaar vinden om 6-8 zondagochtenden te willen vergaderen voor de duur van ± 1,5 uur
per keer . We willen niet direct nu al aangeven welke functies vervuld moeten worden. Als we weer
op sterkte zijn, gaan we kijken naar ieders kwaliteiten, en op basis daarvan de functies (opnieuw)
verdelen. Natuurlijk vergt de functie van penningmeester specifieke kwaliteiten, evenals die van
secretaris. Daarnaast denken we dat een functie als fondsenwerver onmisbaar is: denk daarbij aan
het vinden van een (nieuwe) hoofdsponsor, advertenties in het programmaboekje, de te winnen
prijzen, etc. etc. Alle goede ideeën zijn welkom.
Naast bestuursleden, hebben we op de dagen van het festival zelf, ook een aantal vrijwilligers nodig.
Denk dan o.a. aan het bij de kassa zitten om entreekaartjes en programmaboekjes te verkopen, bij de
toegangsdeur van de (concert)zaal zitten, het brengen en halen van de verenigingen van en naar de
oefenruimte en het podium, het opbouwen vooraf en opruimen na afloop van het festival (stoelen,
slagwerk, etc.).
Kortom, het organiseren van een dergelijk festival kost in de voorbereidende fase niet heel veel tijd,
ongeveer 6-8 bestuursvergaderingen per jaar, plus de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, maar
in het weekend zelf wel veel menskracht, gedurende de twee dagen. Meld je daarom aan, zodat we
ook weer in 2019, in het weekend van 26 en 27 oktober dit keer, het festival in volle vaart kunnen
organiseren.
Aanmelden kan via de website https://www.wfmuziekfestival.nl/nl/contact/ of het e-mailadres:
westfrieslandmuziekfestival@gmail.com

