FOTO-verslag van de Algemene Leden Vergadering(ALV)
en het Muziekprogramma
op zaterdag 24 september 2016 te Den Haag
Programma

Met een duidelijke affiche en welkom werden alle bezoekers gastvrij ontvangen in het
wijkgebouw “De Kruin” te Den Haag. Gastheer en rayonleider Rob Bertsch heeft tijdig
deze ruimte kunnen reserveren, want dit wijkgebouw wordt gesloten, om plaats te
maken voor een andere bestemming. Beheerder en medewerkers van het wijkgebouw
zijn wij daarom dankbaar dat wij toch nog van deze ruimte gebruik mochten maken.
Inmiddels is er al een andere ruimte mogelijk voor de bijeenkomsten van Pro Guitarra
te Den Haag, zodat onze programma’s ongehinderd kunnen voortgaan.
Het programma bestond uit 2 onderdelen, eerst de ALV onder leiding van voorzitter
Fred Lachman en daarna het Muziekprogramma, samengesteld door Rob Bertsch.
De ALV
Zeer belangrijk voor onze inmiddels 21 jarige vereniging, omdat er een
bestuurswisseling zal plaatsvinden. Het oude bestuur bestaande uit penningmeester
Frank Macdonald, helaas om gezondheidsreden afwezig,

secretaris Otmar Wikkeling
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en Fred Lachman voorzitter, konden het bestuursstokje overdragen aan een nieuw
bestuur. Na afwikkeling van de eerste agendapunten kon worden overgegaan tot de
bestuurswisseling.
Na e.e.a. over de bestuurservaringen te hebben gezegd en het voorrecht de vereniging
te hebben mogen leiden, stelde de voorzitter de kandidaten van het nieuwe bestuur oor:

Rob Bertsch, Ron de Jong (voor de lezer rechts van oud voorzitter Fred Lachman) en

Theo Franken.
Theo Franken bekleedt in het nieuwe
bestuur de functie van voorzitter. Het nieuwe bestuur werd unaniem door de aanwezige
leden en zij die op afstand hebben gestemd gekozen. Zij zullen met een nieuw elan de
vereniging leiden. Een van onze nestors was aanwezig, Jacques de Miranda, hier in
gesprek met Fred Lachman. Hij memoreerde dat al voor het starten van de vereniging
n 1995 in de geest van Pro Guitarra gitaristen jaren al bij elkaar kwamen om te iceren.

Hij heeft ook een paar jaren in het verenigingsbestuur gezeten en
sprak zijn dank uit aan het voormalige bestuur voor haar jaren van inzet tbv de
vereniging.
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Het Muziekprogramma
Na een korte pauze startte rayonleider Rob Bertsch het muzikale gedeelte dat, zoals
later werd gesteld, van hoge kwaliteit was en zeer gevarieerd. Niet alleen muziek, maar
ook voordrachten in de vorm van Surinaamse poëzie, gedicht en gebracht door Otmar
Wikkeling, en Ingrid Bertsch bracht een levendige vertelling onder gitaarbegeleiding
van echtgenoot Rob. Er werd geboeid naar geluisterd en zichtbaar van genoten van alle
muzikale voordrachten, trio’s, duo’s, solo en zelfs een kwartet uit Naaldwijk. Kortom
voor elk wat wils en zo kwam een ieder aan zijn/haar trekken.
Een impressie van de optredens.

Trio Luc de Meneges, Ronald Arlaud,
Fred Lachman uit Capelle.

Otmar draagt voor uit eigen werk.

Erna Pronk, Hans van Niel en
Maria van Dooren, speelden o.m.
stukken van Martin Muller.

Gelegenheidsduo Anna Oerlemans en
Jacques de Miranda.

Ja, ja, de bezoekers en medeartiesten luisterden geboeid en genoten van de voordrachten.
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Anna Oerlemans soleert!

Duo Rob Bertsch en Geert Schenk.

Na de eerste optredens een korte pauze en werd het mooie aantrekkelijke programma
voortgezet. Ja, de afwezigen hebben dit live optreden gemist, en hopelijk kunnen zij
met dit verslag toch meegenieten van deze prachtige Pro Guitarra dag.

Ingrid Bertsch vertelt en Rob begeleidt!

Dochter Morjemke en vader Jozsef in actie!

Vervolgens ons trouwe Duo Guitarazzo, Theo Franken en Maria van Dooren.
Wat een mooi samenspel en van hoge kwaliteit
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Tenslotte werd dit muziekprogramma afgesloten met een ‘flitsend’ optreden van een
kwartet uit Naaldwijk, dat deel uitmaakt van een gitaar-ensemble uit het Westland.
De vier: Maarten Engel, Jacques Scheffers, Maarten Tobben en Nic. van der Knaap
Omdat zij zo kort optraden heb ik hierbij nog een weblink om nog meer van hen te
zien en te horen: https://youtu.be/X8Cpy9daBYY

Het kwartet en de muziek die zij voorspeelden.

Een mooi slot van een Pro Guitarra dag om niet te vergeten.
Dank allemaal voor jullie bijdrage.
Ja, want Pro Guitarra kan niet zonder haar trouwe leden en de enthousiaste artiesten.
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