De Phileriaan
Ver en ig in g s b l a d va n h e t D or dr e ch t s P hilha rmonisc h

Phil Good 12,5 jaar!

Zij vierde op zaterdag 4 oktober haar 12,5-jarig
bestaan.

Huisstijl

Een huisstijl maakt ons sterker.

Phil, Philippe & Theresia
Het zomerorkest en een zonnig optreden.

Aftellen!

Naar Phil’s Muziekfestival...

oktober 2021
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Contact – Dordrechts Philharmonisch
BeneVia Muziekcentrum

Spirea 7, 3317 JP te Dordrecht		

078 613 22 60

							(niet altijd iemand aanwezig)
Voorzitter – algemene zaken, sponsoring en PR
Sjarlot Kooi						voorzitter@dpho.nl		
Secretaris – secretariaat, verslaglegging, ledenadministratie en Phileriaan
Peter van Gool						secretaris@dpho.nl		
Penningmeester – financiën en boekhouding
Willy Leferink 						penningmeester@dpho.nl
Lasthebber financiën – contributies en lesgelden
Steven Kransse						contributie@dpho.nl		
Accommodatie – gebouwbeheer, verhuur en horeca
Ron van Dijk						accommodatie@dpho.nl
Muziek – orkesten, instrumenten, programmering en websites
Peter Wolf							muziek@dpho.nl		
Jeugd – jeugd en jeugdopleidingen
Lisa Korevaar						opleidingen@dpho.nl
		
Repetitietijden
Orkest				Dag		

Tijd

Dordrechts Philharmonisch Orkest

donderdag		

20:00-22:15 Jan Gerrit Adema

Phil Young

donderdag		

18:30-19:45 Lisette Harms

Phil Kidzz

donderdag		

17:45-18:15 Lisette Harms

Phil Good 			

dinsdag		

19:45-21:45 Jos den Boer

Phil’s Bigband 		

Dirigent		

maandag elke twee weken

			

			

Phil Spaß			

maandag 		

				zondag 		

20:00-22:15 David Romanello
20:00-22:15 Ronald Limpens
19:30-21:45
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Contributie en Vriendenbijdrage
Leden t/m 15 jaar:		

€ 15,00 per maand / € 45,00 per kwartaal / € 180,00 per jaar

Leden van 16 jaar en ouder:

€ 22,50 per maand / € 67,50 per kwartaal / € 270,00 per jaar

Vrienden van de Phil:		

€ 25,00 per jaar (minimaal)

Te betalen, bij voorkeur d.m.v. automatische overschrijving of incasso, op rekening NL12 INGB 0001 7201 96
t.n.v. `Dordrechts Philharmonisch Orkest`. Betalingen over grotere periodes ineens (per kwartaal of per jaar i.p.v.
maand) zijn voordeliger voor de vereniging. De contributie is verschuldigd bij vooruitbetaling aan het begin van
de periode, minimaal 1 gehele maand, die u betaalt, dan wel die vervalt of verschuldigd is.
Contributie incasso’s worden maandelijks of per kwartaal in oktober, januari, april en juli, halfjaarlijks in oktober
en april of jaarlijks in oktober, rond de 1ste dag uitgevoerd. Startende incasso’s worden uitgevoerd rond de eerst
mogelijke 1e van de maand na machtiging afgifte, waarbij wordt ingevoegd op bovenstaand schema. Contributiebedragen volgens de besluiten van de Algemene Ledenvergadering, zoals die worden weergegeven elders in
deze rubriek.
Vriendenincasso’s worden uitgevoerd rond 1 maart. Incasso’s die storneren of niet rond 1 maart kunnen worden
uitgevoerd, waaronder deelincasso’s voor Vriendenbijdragen die (deels) handmatig voldaan (kunnen) worden,
zullen worden geïncasseerd rond 1 september. Bedrag zoals in de machtiging is opgenomen. Uw eventuele eigen
betalingen zullen worden beschouwd als aanvullend op het toegezegde bedrag.
Overige incasso’s worden uitgevoerd volgens in de machtiging afgesproken rooster en bedragen, rond de 1e van
de maand. Een stornerende (niet-Vrienden-)incasso wordt rond de eerst volgend mogelijke 1e van de maand weer
uitgevoerd. Bij vragen neemt u contact op met de Lasthebber financiën. Van elke machtiging zullen wij u op de
hoogste stellen van de kenmerken en u een kopie verstrekken. U kunt ook altijd zelf een kopie van uw machtiging
bij ons opvragen.
Mutatie ledengegevens en opzeggingen
Alle mutaties, zoals opzegging, wijziging orkest of wijziging in de persoons- of contactgegevens, dienen schriftelijk, gericht aan de secretaris, kenbaar te worden gemaakt.
De statutair bepaalde opzegtermijn is twee maanden.
Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van muzieklessen bij ToBe.
Deadline Phileriaan
De deadline voor de volgende Phileriaan loopt af op donderdag 9 december 2021.
De volgende Phileriaan komt uit omstreeks donderdag 23 december 2021.
Redactie
Malou Moor en Marieke Mulder
Vormgeving: Malou Moor Design Studio - maloumoordesignstudio.com
Contact: phileriaan@dpho.nl; Spirea 7, 3317 JP te Dordrecht t.n.v. Redactie Phileriaan
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Woord vooraf

H

et bestuur van de Vereniging Dordrechts Philharmonisch Orkest is
weer compleet. Het is heerlijk dat Willy Leferink in de laatste week

van september door de leden is gekozen tot bestuurslid. Een penningmeester
kun je gewoon niet missen. Een woord van dank aan Steven Kransse die al die
maanden met een interim penningmeester het schip drijvend heeft gehouden.
Welkom Willy.
Op de ALV hebben we terecht geapplaudisseerd voor Frederike die met
anderen de website vernieuwd heeft, zodat de kaartverkoop online kan
plaatsvinden en de agenda voor de komende tijd voor iedereen zichtbaar
is. Ook deze Phileriaan vindt u op de website, zonder wachtwoord en zonder
telefoonnummers.
We hebben als bestuur gekozen voor een nieuw woordmerk voor de vereniging:
Dordrechts Philharmonisch. Ik kan me voorstellen dat die mededeling voor
velen als een verassing kwam. We hebben ervoor gekozen om iedereen
hierover ongeveer tegelijk te informeren en dat zal hier en daar als een big
bang gevoeld zijn. Ik hoop dat u inmiddels de website met de nieuwe look
heeft kunnen vinden (www.dpho.nl). Voor het bestuur is de wens om eenheid
uit te stralen, met behoud van orkest-vrijheid, belangrijk. Zo zijn de nieuwe
kleuren alleen bedoeld voor de website en niet voor de orkestleden en zullen
de concertposters herkenbaar van het Dordrechts Philharmonisch zijn, maar
niet allemaal hetzelfde. De toelichting hierop vindt u in deze Phileriaan.
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Wat me de afgelopen periode het meest is opgevallen, is de enorme inzet
van veel leden. In de orkesten, maar ook daarbuiten. Bas kom ik steeds tegen
achter de bar, altijd even vrolijk en behulpzaam. Een hele ploeg mensen die
het streamen mogelijk maakt door het bouwen van een regiekamer en het
trekken van kabels. Het gemak waarmee we een lijstje namen hadden met op
te leiden technici voor de geluid en beeld opnames voor het streamen. De tuin
die een opknapbeurt nodig had enz. enz.
Waarom het zo moeilijk is een coördinator voor de jeugd te vinden, snap ik
niet. Als bestuur zitten we met ons handen in het haar wat dat betreft.
Tot slot. Hadden we bij de Franse middag (5 september) met het zomerorkest
en Philippe Elan en Theresia Kranendonk nog maar 70 plaatsen in de zaal die
we mochten vullen, voor het 12½ jarig jubileum van Phil Good en de daarop
volgende concerten mogen we de zaal weer verder vullen, míts er op QRcodes gecontroleerd wordt. Ik weet dat dit voor iedereen vervelend is, en voor
sommige leden onoverkomelijk. Ik ben een optimist en ga ervan uit dat deze
maatregel niet lang standhoudt, zodat iedereen zich weer prettig voelt in ons
gebouw.

Sjarlot Kooi, voorzitter
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Achter de Schermen
Do o r PET ER V AN G O O L , SECR ETA R IS

I

n de historie van onze vereniging zullen er weinig gebeurtenissen zijn geweest
die onze verenigingsactiviteiten zo hebben verstoord als de coronacrisis. De

gevolgen daarvan zullen ons nog wel enige tijd achtervolgen. De periode dat het
gebouw dicht moest is lang geweest. Wij konden niet repeteren. Ook inkomsten uit
kaartverkoop, bar en verhuur droogden op.

Sinds 25 september 2021 is repeteren zonder hinder weer mogelijk voor
gevaccineerden en ongevaccineerden. Bij concerten mogen weer alle beschikbare
stoelen door toeschouwers worden gevuld. Maar hoe gaan wij om met de
overheidsregels, vooral die regel die ons voorschrijft bij concerten de QR-code te
controleren van iedereen die het BMC betreedt.

Als bestuur willen wij ons niet mengen in de discussie of deze maatregel noodzakelijk
is, of deze discrimineert of dat de privacy of andere mensenrechten worden
geschonden. Die discussie hoort thuis in het parlement en voor rechters. Wij zijn
geen actiegroep die veranderingen in het coronabeleid wil bewerkstelligen. Het
past niet in onze doelstelling en ook onder de leden is daarvoor weinig draagvlak.
Wij willen musiceren en vooral het risico vermijden dat het BMC weer wordt gesloten
of dat ons een boete wordt opgelegd. Het onbeschadigd voortbestaan van onze
vereniging staat voorop.

Kortom, wij houden ons aan alle overheidsvoorschriften. Niet alleen de voorschriften
rond corona, maar ook de duizenden andere overheidsvoorschriften die invloed
hebben op ons dagelijks bestaan. Maar binnen die regels is er soms ruimte om in
bijzondere gevallen af te wijken. Wij zijn altijd op zoek naar oplossingen. Die kunnen
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zelfs bestaan uit het strikter volgen van voorschriften. Dat is een van de redenen
dat de leden van Phil Good nog enige tijd op een wat grotere afstand van elkaar
spelen. Bij alles wat wij als vereniging doen, is welwillendheid tegenover elkaar een
heel mooi uitgangspunt.

Corona heeft ook positieve effecten gehad. Het muziekfestival dat de maand
oktober het BMC zal vullen, is een product van het zoeken naar oplossingen. Toen
de plannen daarvoor werden ontwikkeld, leek het er op dat wij langdurig slechts
kleine aantallen bezoekers zouden mogen ontvangen. Dat was de vrees van
alle muziekgezelschappen in de regio. Door via het internet de beelden en het
geluid van een concert naar huiskamers te sturen (“streamen”), wordt het aantal
toeschouwers waarvoor wij kunnen spelen in potentie oneindig groot en kan onze
volledige achterban worden bediend.

Met steun van de Gemeente Dordrecht, andere subsidieverleners en een
crowdfunding-actie worden wij in staat gesteld de daarvoor benodigde technische
voorzieningen in ons BMC aan te brengen. Hiermee wordt niet alleen een veel groter
publiek voor onze concerten ‘aangeboord’, maar zijn de gebruiksmogelijkheden
voor huurders ook uitgebreid. Onze onderhoudsploeg zal voor de eerste concerten
eind oktober nog wel flink aan de bak moeten met kabels trekken en de bouw van
een regiekamer. Ook worden mensen getraind in de bediening van de apparatuur.
Vrijwilligers daarvoor kunnen zich nog steeds aanmelden bij onze voorzitter.

Tenslotte wijs ik op de geheel vernieuwde website. Enkele van onze leden hebben
hier ongelofelijk veel tijd in gestoken en zullen daar in de toekomst ook nog een hele
klus aan hebben. Kaartjes kopen voor concerten in het BMC, maar ook streaming
van de concerten wordt nu eenvoudig vanaf smartphone of computer. Wij hebben
weer een hele stap vooruit gezet.
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Phil Good 12,5 jaar ‘jong’
Door: Ron van Dijk

Wie denkt dat Phil Good ooit een ‘bevlieging’ was heeft het mis. Het orkest dat
destijds als “seniorenorkest” begon, vierde op zaterdag 2 oktober haar 12,5 jarig
bestaan.

30 enthousiaste muzikanten
Met honkvaste leden, een uitgebalanceerd repertoire en dirigent Jos den Boer
op de bok heeft Phil Good inmiddels een stevige plek binnen onze vereniging
verworven. Voormalig voorzitter Hemmy Norbart lanceerde ooit het idee om
een vangnet te creëren voor muzikanten die een “toontje lager” wilden spelen
of misschien beter gezegd “wat minder ambitieus zijn”. Zo begonnen 12,5 jaar
geleden 30 enthousiaste muzikanten aan het avontuur Phil Good.

Eigen geluid
Al snel breidde het orkest zich uit en nu, anno 2021, is het orkest een zelfstandige
poot van de vereniging met een eigen geluid. Piet de Kievit was destijds de
muzikale leider en onder zijn bezielende leiding groeide het orkest niet alleen
in kwantiteit maar ook in kwaliteit. Ofwel: de voormalig muziekleraar legde een
stevig fundament neer. Zijn opvolger Karel van Dee borduurde daarop voort.
Muzikale uitstapjes werden gemaakt naar Wuppertal, België en zelfs de Franse
grens werd overgestoken. Mocht één der dirigenten om wat voor reden dan
ook niet kunnen, dan kon Phil Good rekenen op Jan de Bode en Victor Jonker. Zij
genoten als ze tijdelijk even de honneurs mochten waarnemen. Sinds vorig jaar
is Jos den Boer de muzikaal leider en deze voormalig hoornist van Johan Willem
Friso Kapel brengt met zijn ‘militaire discipline’ een ander sound in het orkest.
“Alles kan een tikkie sneller en dynamischer”, aldus Jos. Was het ooit een vangnet,
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nu is het een gezelschap dat muziek maakt met een vleugje ambitie en daar
voelt Phil Good zich prima bij.

In herinnering
Is dit alles dan alleen een succesverhaal? Neen, helaas niet. Het natuurlijk verloop
is iets waar de leden maar moeilijk aan kunnen wennen. We denken dan met
plezier terug aan Piet de Kievit, Maarten van der Klei, Piet van Bezooijen, Elly Smaal,
Cune Hubers, Dirk Hubers, Jan Zwaneveld en Henk van der List. Mensen die tot de
laatste snik genoten van het muziek maken. In herinnering zijn ze nog steeds bij
Phil Good.

Verjaardag
Afgelopen zaterdag vierde Phil Good haar verjaardag in een goed gevuld
BeneVia. Hoewel het concertje geïmproviseerd was en nog niet zo’n groot
programma kende, genoten de bezoekers met volle teugen en gaf het publiek ‘de
brandstof’ om ons te richten op het volgende verjaarsfeestje.
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Huisstijl
Door: Lisa Korevaar & Frederike Roozen - Slieker

Een huisstijl? Voor een amateurvereniging? Ja!
Want dat maakt ons sterker. Waarom?
Omdat die huisstijl het imago van de vereniging beïnvloedt en dus ook de
beeldvorming bij de doelgroepen; niet alleen onze Vrienden van de Phil, onze
familie en onze bezoekers, maar ook onze leden. De identiteit van het Dordrechts
Philharmonisch wordt uitgedragen via design, communicatie en gedrag. De
visuele uitingen van onze vereniging moeten een goede indruk geven van
onze verenigingsfilosofie. Door de uitbreiding van de afgelopen jaren, al die
verschillende orkesten en ensembles die onze vereniging rijk is, is het belang van
een goede huisstijl voor onze vereniging groot. Het vertegenwoordigt niet alleen
de identiteit van de Phil, maar versterkt deze ook.

Wie zijn we en hoe vertellen we dat (2018)
Komt dit helemaal uit de lucht vallen? Nee. Al in 2018 kwam er vanuit leden de
vraag om duidelijkheid over hoe wij onszelf presenteren. “Wie zijn we en hoe
vertellen we dat?”, werd de titel voor een uitgebreid stuk, waarin heel veel leden
inspraak kregen én dat daarna door de Algemene Ledenvergadering werd
aangenomen. We weten wie we zijn, maar hoe gaan we dat dan laten zien? Het
bestuur vaardigde een opdracht uit aan Malou Moor en zo kreeg de huisstijl in het
aflopen half jaar langzaam steeds meer vorm. Hoe dat er dan uitziet? Zo!
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Huisstijl
We bestaan als één vereniging! Muzikaal,
ambitieus, dynamisch, feelgood,

Dit betekent niet dat...

verbindend en vooral gezellig. Al deze
eigenschappen vormen onze identiteit
en die identiteit is het fundament voor de
huisstijl. In de huisstijl staat beschreven
hoe we een logo gebruiken, welke

alle posters opgemaakt
moeten worden in onze twee
basiskleuren;

lettertypes bij ons passen, welke kleuren
voor onze vereniging belangrijk zijn.

we de grijze stropdassen van
het Dordrechts Philharmonisch
Orkest in de ban doen;

Logo
Het logo, ook wel het woordmerk
genoemd, is de drager van onze naam
en onze identiteit: authentiek, creatief

de jeugd alleen nog maar
blauw en geel mag dragen;

en professioneel. Het lettertype (Yeseva
One) heeft een authentieke en toch ook
moderne uitstraling. Dit past bij onze
identiteit: één vereniging, één grote

dat de rode accessoires van
Phil Good niet meer gedragen
mogen worden.

familie die één herkenbare uitstraling
heeft.

Beeldmerk
Doordat het beeldmerk voorheen het logo was, heeft het een herkenbaar en
karakteristieke uitstraling gekregen. Het beeldmerk maakt geen vast onderdeel
meer uit van het logo, maar komt wel (voor de herkenbaarheid) terug in alle
middelen.
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Huisstijlkleuren
De huisstijlkleuren blauw en geel (goud) stralen professionaliteit uit. De
combinatie van de krachtige kleuren blauw en geel (goud) geeft De Phil een
eigen en herkenbaar karakter.

Wat zie ik waar?
Een huisstijl is de basis van waaruit gewerkt wordt. De basis wordt gevormd door
het logo en het beeldmerk. De huisstijl zul je altijd terugzien op onze website.
Wanneer we in de toekomst nieuw promotiemateriaal voor de verschillende
orkesten laten ontwikkelen en eventueel laten drukken, zul je ook daarin de
huisstijl terugzien. Daarnaast komt op iedere poster in elk geval het logo terug.

Eigenheid blijft!
De basis maakt dat we herkenbaar zijn, maar biedt ook plek voor de eigenheid
van de verschillende afdelingen én de unieke kanten van de uiteenlopende
concerten die we geven.

Die eigenheid vinden we belangrijk en die blijft. Ook bij evenementen is er
vanzelfsprekend ruimte voor benodigde variatie: posters bijvoorbeeld moeten
altijd opgemaakt kunnen worden in sfeer van een concert. Neem bijvoorbeeld
een poster voor een Oktoberfest: die moet de juiste sfeer kunnen uitstralen.
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Interview Steven Kransse,
lasthebber financiën
Door: Marieke Mulder

Afgelopen tijd werden de interviews met de jubilarissen gepubliceerd in
onze Phileriaan, deze keer is het de beurt aan Steven Kransse. Als lasthebber
financiën verricht hij veel onzichtbaar werk. In dit interview een inkijkje in zijn
werkzaamheden voor onze Phil.

Steven, toen ik in het orkest naast je zat bij de tweede klarinetten, zag ik je wel
eens in de pauze vinkjes zetten achter de overgemaakte contributies op een
afschrift. Maar als lasthebber financiën doe je vast veel meer.
Ja, dat klopt. De penningmeester houdt zich, kort door de bocht, naast het
totaaloverzicht vooral bezig met de uitgaven van de vereniging en de lasthebber
richt zich op de inkomsten van de vereniging zonder het gebouw. Het innen
van contributie van leden, het factureren van de bijdrage van Vrienden en
de nota’s voor muzieklessen behoren daartoe. Voor het controleren van de
inkomsten gebruik ik de afschriften. Je moet je bedenken dat er per jaar aan de
verschillende contributies en nota’s ongeveer € 52.250,- in allemaal kleine stukjes
wordt overgemaakt. Dat is wel eens een puzzel. Maar het is meer dan alleen
de contributie innen. Het behelst ook het rapporteren van openstaande posten
aan het bestuur, het doorgeven van allerlei andere inkomsten als gebouwhuur,
instrumentenverzekering en tot voorkort kaartverkoop, het voorbereiden van de
afschriften voor de grootboekadministratie, de penningmeester helpen en waar
gevraagd bestuursadvisering, bijvoorbeeld over de statuten. Toen Ger Nas [vorige
penningmeester – red.] stopte, heb ik de taak erbij gekregen om alle betalingen
van uitgaven van de vereniging te doen. Dat hoort momenteel niet structureel tot
het takenpakket van de lasthebber financiën, want dat richt zich op de inkomsten.
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Even over de naam lasthebber. Dat klinkt niet heel aangenaam. Hoe zit dat?
Het woord ‘last’ in lasthebber betekent een taak of een opdracht waar je mee
belast bent. Er is ook een synoniem voor: gemachtigde. Het is de juridische
benaming voor degene die voor een ander optreedt met een min of meer
bepaald omschreven macht of last. Een negatieve connotatie die je kunt hebben
bij het woord last is hier dus niet van toepassing, want lasthebber financiën zijn is
gewoon heel leuk!

Lasthebber
m. (-s),
Lasthebber – de persoon, die op zich neemt, iets te doen voor en op naam van een ander (lastgever).
Als trefwoord met bijbehorende synoniemen:
lasthebber (zn):
gecommitteerde, gemachtigde, gevolmachtigde, mandataris
lasthebber (zn):
afgevaardigde

Hoe en waarom ben je deze functie gaan doen?
Ik ben lid van De Phil sinds medio 1990. Dus ruim 31 jaar. Daarvan ben ik 21 jaar
bezig met de financiën, waarvan de eerste 10 jaar als bestuurslid. Daar ben ik
mee begonnen omdat er een bestuursfunctie vrij kwam. Twan en Renate (Twan
is nu weer terug bij ons op es-klarinet) voerden destijds samen de financiële
administratie van de vereniging, maar besloten hiermee te stoppen. Toen ben ik
voor de bestuursfunctie van 2e penningmeester benaderd. Tijdens de ALV die toen
plaatsvond heeft Kees Bosman zijn hand opgestoken om 1e penningmeester te
worden. Het zijn leuke functies, waarin je echt samenwerkt met elkaar. Echter, toen
ervoor werd gekozen om binnen het bestuur geen uitvoerende taken meer te
doen, paste mijn functie niet meer in het bestuur. Toen verviel de bestuursfunctie
2e penningsmeester en ontstond de functie lasthebber financiën ter
ondersteuning van de penningmeester. Dat betekende dat de bestuursbesluiten
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en beleidsaspecten voor mij wegvielen. Dat vond ik wel jammer.

Heb je een achtergrond in financiën?
Een echte financiële opleiding heb ik niet, maar op de middelbare school had ik
het vak Handelswetenschappen en recht in mijn pakket. Verder heb ik tijdens mijn
opleiding Maritieme Bedrijfsvoering het vak bedrijfseconomie gevolgd van Willy
Leferink, inmiddels onze nieuwe penningmeester. Ik ben dus geen econoom ofzo,
maar ben heel precies en houd van het gepuzzel. De financiële administratie is
mij op hoofdlijnen bekend, maar Kees Bosman en ik hadden in onze startperiode
de schoolboeken over bedrijfsadministratie op tafel om bepaalde zaken beter uit
te zoeken.

Heb je de financiële genen van je vader?
Dat zou je kunnen zeggen, ja! Mijn vader is ook geregeld mijn vraagbaak. En via
mijn lidmaatschap bij De Phil is Arie later de bestuursfunctie van penningmeester
gaan bekleden. Nog weer een tijdje later heeft dat ervoor gezorgd dat hij bij Phil
Good ging spelen op saxofoon.

Wat vind je leuk aan het lasthebberschap?
Ik bewaar goede herinneringen aan de begintijd met Kees, waarin we samen
de administratie opnieuw vorm hebben gegeven en de jaarrapportage hebben
verbeterd. We hebben veel geleerd en de samenwerking was heel gezellig. In de
eerste jaren hadden we ook het nieuwbouwtraject van ons huidige onderkomen,
wat een groot avontuur was waar ik Kees bij hielp. Dat was als 2e penningmeester
en dat zijn nu geen structurele taken. Het zijn van vraagbaak voor leden en
ouders van leden die vragen hebben over de financiële verplichtingen is een van
de leuke onderdelen. Het geeft mij energie als ik de leden naar hún tevredenheid
kan helpen. Ik kan ook het bestuur met raad bijstaan. Het allerfijnste voor
de lasthebber financiën is wel als alles tot op de cent klopt bij de jaarlijkse
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aansluiting met het grootboek. Dan hebben
de penningmeester en ik als financieel

“Vooral tijdens de

team goed werk geleverd. En grappig

coronapandemie hebben

voor de functie van lasthebber financiën
is dat ik (bijna) alle namen ken uit de
contributieadministratie. Anders dan vroeger
is dat ik nu niet meer bij élk lid ook een
gezicht heb. Gelukkig betekent dat dat we
een steeds grotere vereniging zijn geworden.

de leden heel stipt hun
contributie betaald. Op
meerdere momenten had
de vereniging zelfs géén
vorderingen openstaan,
terwijl 5% openstaande

Je noemde net openstaande posten. Zijn

betalingen bij sommige

dat er veel?

verenigingen niet

Dat kunnen er wel eens wat zijn, maar
doorgaans doen we het goed in onze
vereniging. Als er wat openstaat, moet
je als lasthebber herinneringen sturen.

ongewoon is. Dat is dus
echt een compliment
waard aan al onze leden!”

Inmiddels doen we dat natuurlijk veel per
e-mail en waar nodig ook per brief. In het verleden gebeurde dat vaak door leden
persoonlijk aan te spreken. Toen leek het er wel eens op dat sommige leden me
dan gingen ontlopen. Dat hoorde erbij. Inmiddels is dat natuurlijk veel makkelijker
geworden, hoewel we het liefst hebben dat we geen herinneringen hoeven te
sturen. Gebeurt het wel dan is het fijn als leden daar snel op reageren.

Vooral tijdens de coronapandemie hebben de leden heel stipt hun contributie
betaald. Op meerdere momenten had de vereniging zelfs géén vorderingen
openstaan, terwijl 5% openstaande betalingen bij sommige verenigingen niet
ongewoon is. Dat is dus echt een compliment waard aan al onze leden!
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Phil, Philippe & Theresia
Door: Kees van der Linden

“Zon, zomer en vakantie, wie kijkt daar nu niet naar uit?” stond er te lezen in de
aankondiging van de Dordtse feesten. En ze hadden gelijk, want het was vakantie
en nog volop zomer. Het zonnetje was er en ook twee optredens van 1,5 uur door
ons eigen Phil’s Zomerorkest.

Zomerprojectorkest
Een geniaal iemand moet op een moment gedacht hebben “Hoe komen we deze
tweede coronazomer in vredesnaam door?” en ineens, als donderslag bij heldere
hemel, was daar een miraculeus idee. Op vakantie gaan naar het buitenland
was immers net als de 400 meter horden lopen met een blinddoek voor de
ogen. Of met een mondkapje voor de mond, kiest u maar. Dus laten we er een
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muzikale zomer van maken. Nou, dát ging er bij velen in als koek. Werkelijk uit alle
geledingen van ons inmiddels “Dordrechts Philharmonisch” kwamen muzikanten
bij elkaar en zij speelden als Phil’s Zomerorkest de meest heerlijke Franse
nummers. Chansons, Top 40-hits, musicalmuziek: alles werd uit de kast getrokken
om het publiek tot meezingen te dwingen. Overigens, dat Franse nummers voor
de meeste mensen niet echt gemakkelijk mee te lallen zijn, is nog steeds een feit.
Maar ze klinken wel lekker. Bijna sensueel…

Topmensen
Onze reisleider was Jos den Boer, normaal dirigent van Phil Good. Met zijn
vakkundig enthousiasme wist hij de diverse speelniveaus van de muzikanten tot
een geheel te smeden. En dat deed hij, voor intimi, deze keer soms ook wel eens
MET leesbril. Om het orkest extra cachet te geven, was pianist Toine er om met zijn
soepele vingers extra fundament en hier en daar gevoelige begeleiding te geven
aan twee geweldige zangers.

Laat ik galant beginnen met de
dame. Want dat Theresia hier een top
optreden heeft neergezet, daar was
iedereen het over eens. Was je nog
geen fan, dan werd je dit nu zeker. Zij
zingt overigens bij Phil’s Bigband, dus
houdt u de optredens van hen in de
gaten.

Chansonnier Philippe Elan
Maar met zoveel prachtige nummers
moest er toch ook een echte
chansonnier aanwezig zijn. En dat
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deze charmante zanger, Philippe Elan, binnen wel geteld één uur inspeeltijd zo’n
muzikale klik met ons zomerorkest kon vormen, was een geweldige ervaring.
Chapeau! Hij nam het orkest en het publiek met zijn temperamentvol gezongen
Franse chanson werkelijk mee naar Parijs en andere mooie plekjes van het Franse
land, waardoor het concert omvloog en mensen nog na-neuriënd van een in de
kop blijvend Frans deuntje naar buiten wandelden en lekker nagenoten van een
werkelijk heel bijzondere middag en een bijna scherp Frans zonnetje in ons eigen
Dordrecht.

Vervolg?
Of dit initiatief een vervolg gaat krijgen? Uiteraard, dit moet een vervolg krijgen!
Denkt u dus vooral mee over het thema van volgend jaar. Mijn idee leg ik hier
vast neer: Eurovisie Songfestival. En… laten hier nu ook tal van prachtige Franse
nummers in de top-weet-ik-veel staan.

Ik heb er nu al zin in, u ook?
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SDK kinderopvang
Dagopvang, Peuterspeelzaal & BSO!

Bij SDK kinderopvang bieden wij kinderen een rijke, veilige en liefdevolle
omgeving, waarin zij zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen.
Het plezier van kinderen staat voor ons op nummer één.
Bij de dagopvang en peuterspeelzaal werken we met het
educatieve programma Uk en Puk en voor de oudere kinderen
hebben we ons eigen ontwikkelde programma BSO in Bloei.

Nieuwsgierig? Kom langs!
Bel voor een vrijblijvende rondleiding: 078 622 61 99
Noorderkroonstraat 164, Dordrecht
www.sdk-kinderopvang.nl
kantoor@sdk-kinderopvang.nl
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Mutaties
Do o r PET ER P AU L B ER D EN

Nieuwe leden
Mirthe Mensen, PKZ, klarinet, per 9-7-2021
Samuël Maas, PKZ, klarinet, per 1-9-2021
Willy Leferink, rustend lid, per 1-9-2021
Ank Kievits, ORK, dwarsfluit, per 24-9-2021
Bart van der Ven, ORK, trompet, per 1-10-2021
Vertrekkende leden
Lina Wilmink, PSZ, blokfluit, per 30-6-2021
Suzan Holster, PGD, slagwerk, per 30-11-2021
Marieke van der Veer, PSZ, per 31-5-2021
Verschuivingen
David Hartman, rustend lid naar PYG, per 1-7-2021
Ledental per 1/10: 182 (1/1/20: 185)
Vriendental per 1/10: 132 (1/1/20: 137)
Rustende leden per 1/10: 26 (1/1/20: 28)
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Coronaregels bij De Phil
Door: Peter Wolf

Per 25 september j.l. heeft het kabinet het coronabeleid aangepast.

Wat betekenen de nieuwe regels voor onze vereniging?
•

We repeteren weer als vanouds zonder 1,5 meter afstand tot elkaar. Iedereen
mag vanzelfsprekend wel 1,5 meter afstand houden, als je je daar veiliger bij
voelt.

•

In het muziekcentrum geldt geen eenrichtingsverkeer meer. Het spreekt voor
zich dat we nog steeds rekening met elkaar houden.

•

Voor het deelnemen aan de repetities is GEEN QR-check nodig.

•

Voor een bezoek aan de bar is WEL een QR-check nodig. Kan/wil je geen
groene QR-check laten zien? Haal dan een consumptie aan het take awaygedeelte bij de bar en verplaats je meteen naar de zaal of naar buiten.

•

Voor een concert is een QR-check voor iedereen verplicht: deelnemers,
orkestleden en bezoekers. Voor mensen die geen smartphone hebben, is er
ook een papieren testbewijs. Lees hier meer over het papieren testbewijs.

Kan onze vereniging de regels aanpassen?
We hebben als vereniging geen andere mogelijkheid dan ons aan de nieuwe
regels te houden. Het handhaven van het eerder vastgestelde COVID19protocol is geen optie om met eigen, aangepaste regels af te wijken van het
overheidsbeleid.

We rekenen op ieders medewerking.
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Kriebels en een
Warme deken
Door: Hans Verbeek

We mogen weer, we doen het weer, we gaan weer, we repeteren weer. En daar
krijg ik de kriebels weer van. En de Paasbingo komt ook weer. Wanneer? Op
zaterdag 9 april 2022.

En ja, Kees en ik zijn er ook weer. En als u allemaal ook weer komt, dan weet ik
zeker dat onze jeugdorkesten weer hun uiterste best doen en zal Lisette weer
hartstochtelijk dirigeren om ons te laten genieten van “haar” orkesten.
Om het woordje WEER te gebruiken: we hebben weer heel veel prijzen nodig, dus
doen Kees en ik weer een beroep op u. Zonder prijzen is een bingo namelijk heel
erg saai, dus wilt u eens kijken of u ons weer kunt helpen aan leuke (nieuwe)
prijzen? Of wilt u eens bij uw winkelier vragen of ze ons kunnen helpen? Natuurlijk
is een financiële bijdrage ook heel erg welkom.

Kees en ik hopen ieder jaar om eens een SUPERHOOFDPRIJS te kunnen draaien.
Bij een superhoofdprijs denk ik bijvoorbeeld aan een tv, een fiets, tickets voor een
musical etc. Als u nu denkt: dat gun ik De Phil wel, neem dan contact op met mij:
ha.verbeek@lijbrandt.nl dan kunnen we eens van gedachten wisselen.

Uiteraard hebben we weer een thema nodig voor de Paasbingo. Verzint u mee
met ons?

Als laatste; We hebben echt een volle zaal nodig, dus RESERVEER zaterdag 9 april
2022 in uw agenda. Doe het voor onze jeugd! Bezorg ons die warme deken…

28 De Phileriaan | oktober 2021

Spek de clubkas samen met PLUS
supermarkten uit Dordrecht!
Een steuntje in de rug kunnen we na afgelopen seizoen wel gebruiken. Daarom
organiseren PLUS supermarkten uit Dordrecht van zondag 5 september t/m
zaterdag 13 november een unieke spaaractie: Spaar je club gezond. Klanten
kunnen sparen voor sponsorpunten. Bij elke € 10,- aan boodschappen ontvang
je er al één. Hoe meer sponsorpunten jij spaart, hoe meer euro’s dat oplevert
voor de kas van onze club. Vergeet daarbij niet de sponsorpunten te activeren
op www.plus.nl/sponsorpunten. Help onze club met de sponsorpunten van PLUS.
De Dordtse Plussen geven wekelijks sponsorpunten weg via de Facebookpagina.
Houd daarom de Facebook pagina’s van de Dordtse Plussen goed in de gaten!
PLUS supermarkten uit Dordrecht stellen gezamenlijk in totaal € 75.000,beschikbaar voor alle deelnemende clubs. Ga voor meer informatie over de
spaaractie naar www.plus.nl/club of vraag ernaar bij PLUS supermarkten in
Dordrecht!
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Malou Moor Design Studio
Websites & Grafisch ontwerp

www.maloumoordesignstudio.com
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Aftellen
naar Phil’s
Muziekfestval
Door: Nico de Kievit

Nog een paar weken en het is zover. Dan zal het Dordrechts Philharmonisch
Orkest het Phil’s Muziekfestival openen. Tijdens dit festival zal elke vrijdagavond,
zaterdagavond en zondagmiddag een concert plaatsvinden in ons gebouw.

Het idee voor het festival is een paar maanden geleden ontstaan tijdens de
coronalockdown. Al brainstormend over de vraag hoe we weer concerten zouden
kunnen geven, kwamen we tot het idee om de concerten via livestream te kunnen
uitzenden. Om dit mogelijk te maken is natuurlijk een behoorlijke investering
nodig. Lees hier meer over onze crowdfunding. Er moeten namelijk flink wat
kabels getrokken worden om de vijf videocamera’s en de 32 microfoons allemaal
zo aan te sluiten dat beeld en geluid het internet op kunnen. Een hele aardige
benadering is dat we hiervoor in totaal 1,2 kilometer kabel nodig hebben!

En waarom zullen we alleen als Phil van zo’n mooie nieuwe installatie profiteren?
Het zou toch veel mooier zijn als alle verenigingen uit Dordrecht en omgeving
er gebruik van zouden kunnen maken? Al snel kreeg het idee van een echt
muziekfestival vorm. Het idee is door de gemeente, diverse fondsen en ook de
verenigingen erg enthousiast ontvangen. Inmiddels hebben we meer dan 10
concerten gepland staan in de maanden november en december!
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In eerste instantie zouden we per avond twee korte concerten geven om een zo
groot mogelijk publiek ook ‘live’ te kunnen bedienen. Inmiddels zijn de coronaregels natuurlijk alweer veranderd, zodat we telkens één concert kunnen geven
voor een (hopelijk) volle zaal. Ook kunnen we ‘gewoon’ na afloop met z’n allen
weer een drankje doen na afloop van het concert.

De volledige ‘line-up’ voor het festival ziet er als volgt uit:

05-11

20:15u 		

Dordrechts Philharmonisch Orkest

06-11  	20:15u  	

Crescendo Sliedrecht (incl. jeugdorkest)

12-11  	 20:15u  	

Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers

13-11  	 20:15u  	

Orchest Vereeniging Dordrecht

14-11  	 15:00u  	

De Donuts

19-11  	 20:15 u  	

Prins Willem van Oranje en Xing Rocks

20-11

20:15u  	

Timbres Divers

21-11  	 15:00u  	

KNA Dordrecht

26-11

Phil Young en LLO De Bazuin

20:15u  	

27-11  	 20:15u

Route 16

28-11  	15:00u

Phil Good

03-12  	20:15u  	

Orpheus Ensemble
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Ten Holter Noordam advocaten is een multiservicekantoor in
Rotterdam. Samen werken wij aan één doel: ondernemingen,
overheidsinstellingen en non-profitorganisaties snel en efficiënt
helpen met praktische oplossingen bij juridische problemen en een
duidelijk advies over het voorkomen daarvan.

Tel: +31 (0)88 234 45 00
info@thna.nl

WWW.THNA.NL
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Groene vingers?
Door: Leonard Stolk

Zaterdag 2 oktober 2021, een gedenkwaardige dag. We mochten de wildernis
weer in. U weet wel, de voormalige tuin rond het Philgebouw. Het onkruid stond
intussen tot aan mijn middel en ik ben nu niet bepaald klein te noemen.

Met een man (M/V) of 10 (!) zijn we aan het werk geweest. Ben had voor de
nodige apparatuur gezorgd en kon er ook goed mee omgaan. Motormaaier of
heggeschaar, het maakte hem allemaal niet uit. Na enige tijd hadden we al een
flinke berg met afval en kwam het insectenhotel weer tevoorschijn. Ook bleken we
nog over een composthoop te beschikken. Intussen was het team catering bezig
onze middagmaaltijd voor te bereiden. Na de uitgebreide lunch begon er zicht op
onze werkzaamheden te komen, groeide de berg met afval en konden we weer
over de heg kijken.

Helaas kon de berg afval vanwege de drukte bij de milieustraat niet helemaal
afgevoerd worden. Die ligt er dus nog. Wanneer iemand zich geroepen voelt om
toch nog even te assisteren, zou het prettig zijn als dit afval ook zou kunnen
worden afgevoerd. Bij voorkeur op een doordeweekse dag, dan valt de drukte bij
de milieustraat best wel mee. Na afloop van de dag zagen we weer een tuin en
konden we de bebouwing aan de overkant weer zien.

Misschien zal er voor de winter invalt nog een dag gepland worden om de tuin
aan te pakken. Het gaat dan maar om een paar uurtjes en velen handen maken
licht werk.
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Beste Karin, Marijke, Rob, Leonard,
Tim, Bas, Hans en Sander,
Een paar uur buffelen en we kunnen weer over
de heg kijken en met goed fatsoen naar het
insectenhotel lopen. Enorm bedankt, meiden en
mannen, er is machtig veel werk verzet. Topteam!
Fijne weekend verder en
tot snel allemaal.
Ben
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Pils & Glorix
Pils
De bardiensten zijn weer begonnen na de coronaperiode, daar zal ik niets over
schrijven, want ik neem aan dat daar al het een en ander over gezegd is.

We hebben het eerste concert achter de rug van Phil Good met achter de bar drie
personen. De maanden oktober en november en december kunnen we aardig
aan de bak. Er worden ongeveer 20 evenementen verwacht. Ik kan wel zeggen
ieder weekend mogen we klaar staan, er zijn al veel inschrijvingen gedaan met
dank daarbij aan Myrthe en Marijke, die de lijst op de donderdag rond hebben
gemaakt.

Waar nog bardienst open staat, daar zal ik leden van het bardienstteam per
e-mail voor benaderen. Mijn verzoek: probeer aub zoveel mogelijk mee te helpen.
Verder heb ik nog een mededeling dat er flesjes zijn aangeschaft door Pien (Phil
Good) waardoor de nootjes op een hygiënische wijze genuttigd kunnen worden.
Mijn hartelijk dank, Pien! Verder kom ik later terug op hoe de evenementen zijn
verlopen. Hiervoor wil ik ieder die meehelpt alvast hartelijk bedanken, want
zonder jullie hulp komen we er niet. En geen evenementen betekent geen extra
inkomsten.

Muzikale groet, met het vooruitzicht op een lekkere Leffe, ik zeg … proost.

Elly Groenendijk
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Glorix
We mogen weer. Dus mogen we ook weer met ons schoonmaakteam aan de
gang! Rond het uitkomen van deze Phileriaan zul je waarschijnlijk het verzoek
ontvangen om je data van voorkeur aan te geven. We hopen dat we met jullie het
rooster snel kunnen opstellen. Eerder hebben we al gezien dat dat mogelijk is. Wij
hebben er weer zin in!

Rob Koppelaar en Marieke Mulder
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Voor alle rust in een hectische periode

www.elsdezanger.nl
06 - 57 44 78 42
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Agenda
23-10

20:00u  

PSS             

Oktoberfest i.s.m. Die Alpenjäger

31-10    15:00u 		

PBB      		

Lazy Sunday Afternoon

05-11  

20:15u 		

ORK      		

Opening Phil’s Muziek Festival (PMF)

26-11  

20:15u		

PYG             

Phil Young en LLO De Bazuin (PMF)

28-11  

15:00u		

PGD             

Sluiting Phil’s Muziek Festival (Phil

					Good) (PMF)
19-12  

12:00u		

ALL            

Oudejaarsconcert (OJC 2021)

Kijkt u op onze website voor de meest actuele informatie.
Een fysiek evenement/ concert kan doorgang vinden als de (corona)
omstandigheden en de landelijke of regionale maatregelen dit toelaten. De
fysieke evenementen en concerten die in de agenda staan benoemd, zijn
dus onder voorbehoud.
Momenteel geldt de aanvullende regel: het verplicht uitvoeren van een QRcheck voor toegang bij een concert. Zie hiervoor ook het item Coronaregels
bij De Phil in deze Phileriaan.
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VAN REES
al meer dan 95 JAAR

DE VERFSPECIALIST
Beverwijcksplein 30-36 DORDRECHT
Tel: 078 6134500
Fax: 078 6149252
Email: info@vanreesverf.nl

www.vanreesverf.nl
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