Algemene Leden Vergadering en Muziekprogramma op 5 september 2015
Wat laat, maar daarom niet minder vermeldenswaard!
Op 5 september 2015 heeft het landelijk bestuur haar jaarlijkse leden vergadering
gehouden. Dit keer in Ede. Wij waren daar te gast bij rayon Ede, in het buurthuis “De
Maanen”
Ondanks het feit dat er weinig leden aanwezig waren, werd het een heel goede
vergadering. Immers, was meteen de start van onze jubilieum-evenementen.
Rayonleider Theo Franken opende de vergadering en droeg die over aan de
landelijke voorzitter Fred Lachman.
De voorzitter feliciteerde een ieder met deze mijlpaal die wij met onze vereniging
hebben bereikt. 20 jaar Pro Guitarra is zeker een prestatie van formaat. Kort werd het
begin gememoreerd vanaf de start in 1995 en de langzame maar gestage groei die de
vereniging heeft doorgemaakt. Mede dankzij de leden die jaar in jaar uit de vereniging
bleven steunen. Dank! Dank! Dank!
Al die jaren heeft het bestuur de jaarlijkse
contributie laag kunnen houden en die kunnen
beperken tot dekking van de kantoorkosten die
er waren zoals de verzekeringspremie, beheer
van de website, de hosting van de website,
kosten voor de zakelijke rekening, porti- en
verzendkosten etc..
Voor evenementen werd dan per keer een
extra bijdrage gevraagd.
Dit beleid heeft daardoor ook geleid tot een
financieel gezonde vereniging die ook
tegenvallers goed kan opvangen. Hebben ook
aan vele talenten die anders niet gehoord en gezien zouden worden, een podium
geboden.
20 jaren verder, levert ook andere jubilea op zoals Henk Brouwer die 15 jaren met
veel plezier Rayon Ede heeft geleid. Uiteraard laten wij dat moment niet zomaar
voorbij gaan, dus werd Henk Brouwer door het bestuur namens de vereniging in de
bloemetjes gezet en mocht hij een oorkonde in ontvangst nemen.
Henk, nogmaals bedankt en het ga je goed!

Op de eerste foto links Frank MacDonald, de penningmeester, Henk Brouwer, de
jubilaris en Fred Lachman. Op de tweede foto 2e van links, Theo Franken die Henk
Brouwer heeft opgevolgd.
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Na de agenda te hebben doorgelopen en de vragen van de leden te hebben
beantwoord, barste het muziekprogramma los.
Ja, het gaat immers bij Pro Guitarra om musiceren en wat dat betreft maakt het niet
uit met hoeveel wij er dan zijn. De typische Pro Guitarra sfeer staat garant voor een
heerlijke muziekmiddag! Zo hebben wij diverse optredens zien passeren.
Lidwina Booi, door Fred Lachman de
nachtegaal van Pro Guitarra genoemd
opende vrolijk met haar typische zangstijl.
Wow…wat een mooie stem en fijne liederen
en…ja, ze begeleidde zichzelf.
Later kwam een van onze nestors, Jacques
de Miranda, die met haar ons opluisterde
met heerlijk muziek en zang.

Vervolgens hebben wij van de volgende artiesten mogen genieten:

George Reijnders, het grote talent van nu! Bert Maas, die op zijn eigen wijze leuke
stukken ten gehore bracht.

Bea Kromhout
Ronald Arlaud en Fred Lachman,
een vast duo die af en toe ook willen laten horen dat zij het ook kunnen!
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Het publiek dat er was, de trouwe leden die toch zij gebleven, hebben echt genoten
van zang en spel! Het niveau was best wel hoog en er werd ook veel gelachen!

Ja, Pro Guitarra is niet alleen serieus musiceren, maar zeker een feest om bij elkaar
te zijn.
En zoals het bij haast elke Pro Guitarra evenement past, lekker eten….!! Hmmm!

Zo hebben wij in Ede toch een mooie middag met elkaar gehad en mochten wij
terugzien op een geslaagde bijeenkomst, want het gaat immers niet alleen om
kwantiteit, maar zeker om de kwaliteit…..en ….daar staat onze 20 jarige vereniging
waar wij trots op zijn, zeker borg voor!
Nogmaals allen, gefeliciteerd met onze volwassen geworden vereniging!
Fred Lachman

3

