Notulen vergadering Sjevraoje 13-11-2022.
Aanwezig:
Ine, Hans, Ineke, Miriam K, Peter R, Nicolle, Thijs, Gerie, Sjoerd, Sjeng, Connie, Hennie,
Hannie, Peter L en Jacqueline.
Afwezig:
De rest van de Leden met schriftelijke afmelding.
Notulist; Jacqueline
Sjoerd opent de vergadering en heet iedereen welkom en met name Ineke die vanaf
vandaag de Sjevraoje komt verstrekken met haar Saxofoon.
BBQ.
Was weer zeer geslaagd. De wandeling was superleuk georganiseerd door Hanneke, Hennie
en Gerie.
Peter L. is bezig met een nieuwe website en geeft aan dat hij ondersteuning wild van een
redacteur.
Iemand die het leuk vindt om Maastrichtse tekst op de website te zetten van onze
activiteiten en programma.
Gerie geeft aan om Peter 1 maal in de maand te komen helpen met de Website.
Wie is bereid om af en toe wat Maastrichtse tekst aan te leveren.
Als de website klaar is kunnen er foto’s geplaatst worden van de BBQ.
Repetitie datum 22-1- 2023.
Deze komt te vervallen, op deze dag wordt de nieuwe stadsprins uitgeroepen.
Jaarvergadering Zaate Hermeniekes
Deze zal 23-1-2023 plaats vinden. Sjoerd heeft nog niets gehoord van de Tempeleers
wanneer dit is en waar. Sjoerd houdt ons op de hoogte.
Reiscommissie.
Sanne, Dorijn en Hanneke zijn hier druk mee bezig geweest voor Corona. Zij gaan dit weer
oppakken en een activiteit organiseren voor in het najaar van 2023. Zodra als alles is
uitgewerkt zal via een mail een datum bekend worden gemaakt.
Programma activiteiten voor en met Carnaval.
Carnaval valt volgend jaar van 19 tot en met 21 Februari.
Nieuwjaar receptie.
Deze is 8 Februari om 19.30 uur. Peter L, Peter R, Nicolle en Jacqueline zorgen voor wat
hapjes.
Koepelhof.
Er zijn genoeg leden die 11 Februari s’ middags de bewoners van de Koepelhof willen
vermaken met onze muziek.

Wieker Paraad.
Zondag 12 Februari is weer de Wieker Paraad 2023. Het bestuur heeft ons weer aangemeld.
Dit zal vanaf 14 uur tot ongeveer 18 uur zijn. Voor ons een goede generale repetitie.
Generale repetitie.
Zaterdag 18 Februari zullen wij weer als vanouds starten met om 18 uur eerst samen een
een hapje te eten.
Peter L, Peter R, Nicolle en Jacqueline zullen samen zorgdragen voor het eten. De kosten
zullen nog te zijner tijd door gegeven worden.
Samen eten met de carnaval.
Sjoerd gaat bij wat ondernemers langs om te vragen wat mogelijk is. Dit zal te zijner tijd via
de mail bekend worden gemaakt. Iedereen kan zich dan opgeven.
Carnavals zondag starten wij weer met het zegenen van het vaandel in Onze lieve Vrouwe
kerk. Hans gaat dit weer regelen. Tijd wordt nog doorgegeven.
Aansluitend lopen wij de grote optocht en Maandag de kinderoptocht.
Afgesproken dat wij open staan voor samen voegen van Zaate Hermeniekes. Het Zaate
hermenieke van Gulpen en Hermenieke Zoe, Zoe wie Zoe hebben al aangeven zich bij ons te
willen aansluiten.
Ontbijten carnavals dinsdag.
Nog niets bekend van de Tempeleers hoe zij het Zaate Hermeniekes concour dit jaar willen
gaan invullen. Het is nu 2 jaar achter elkaar dat er een gezamenlijk ontbijt georganiseerd
werd voor alle Hermeniekes op het Onze lieve Vrouweplein. Zodra Sjoerd hierover een mail
krijgt brengt hij ons op de hoogte.
Aswoensdag 22 Februari starten wij om 20.00 uur. Dorijn heeft de stokjes.
Peter en Jacqueline zullen zorgen dat eer een Haring voor ieder aanwezig is.
Financien.
Sjeng geeft aan dat er nog ongeveer 490,= EURO in kast is. Er zit nog geld in van ons
Jubileum jaar wat wij door Corona niet hebben kunnen uitgeven.
Contributie 2022/2023 bedraagt 11,11 euro per persoon. Kan overgemaakt worden op de
rekening van Sjeng.
Het extra geld blijft staan voor nog een activiteit.
Kascontrole zal bij de Jaarvergadering ergens in April worden gedaan door Nicolle en Ine.
Vacature.
Wij zoeken een redacteur voor onze website.
Wij zoeken iemand voor de dikke trom of diepe trom.
Wij zoeken nog enkele trommelaars.

Repetitie datums.
27-11-2022 om 19.30 uur
11-12-2022 om 19.30 uur
8-1- 2023 om 19.30 uur nieuwjaarsreceptie en repetitie
15-1-2023 om 19.30 uur
29-1-2023 om 19.30 uur
5-2-2023 om 19.30 uur
18-2-2023 om 18.00 uur samen eten en generale repetitie
Rondvraag.
Jacqueline staat haar woonkamer ter beschikking om samen aan een carnavals pakje
werken. Opgeven via de mail of Wats app aan Jacqueline.
Tot slot als er nog vragen zijn mail of App het bestuur.

