
 

Jaarbericht 2020 
Beste donateurs, vrienden van het chamadron 
Het is inmiddels een goede traditie dat het bestuur van de Stichting ‘Vrienden van het Chamadron’ u op de hoogte houdt van 
de ontwikkelingen en nieuwtjes van het afgelopen seizoen (2020) en een voorzichtig doorkijkje maakt naar 2021. 
 
Het seizoen 2020 
Het jaar 2020 is behoorlijk getroffen door de gevolgen van het coronavirus, hierdoor heeft Cees dit jaar besloten geen 
concerten te geven. In eerste instantie zouden we dan helemaal geen concerten meer organiseren, maar een aantal van onze 
gastspelers wilde toch nog wel spelen wel coronaproof, dus geen bezichtiging van het chamadron.  
 
Groot onderhoud 
Bij een eerste controle is gebleken dat een grote revisie/stembeurt niet nodig was. Kleine gebreken die tijdens de concerten 
ontdekt werden komen bij het groot onderhoud in 2021 aan de orde. Het geplande onderhoud dit jaar hebben we uitgesteld 
naar 2021. De technische staat was voldoende om de concerten dit jaar door te laten gaan (er zijn 6 concerten geweest).                                  
De kosten voor onderhoud per concert zouden dan wel hoog uitvallen. Het feit dat het aantal donateurs en de bijdragen 
minder worden, zijn we genoodzaakt om het onderhoud 2 jaarlijks te maken.  Ook de incidentele bijdrages i.v.v. een bedrag 
in de orgelpijp tijdens concerten valt vaak tegen. Bezoekers waarderen vaak de kwaliteit en de laagdrempeligheid van onze 
concerten maar laten dit niet altijd blijken in een stevige geldelijke bijdrage, uiteraard de positieve uitzonderingen daar 
gelaten. 
 
Seizoen 2019 
Gelukkig zijn er altijd toetsenisten bereid om in de zomer een muzikale bijdrage te leveren. Naast een geringe 
tegemoetkoming in de kosten is een warm en gemeend applaus de beloning en de waardering. Soms leidt een bezoek aan 
het chamadron ook weer tot nieuwe bespelers. Mogelijk kunnen we in 2021 ook weer nieuwe gastchamadronisten 
begroeten. Voor 2020 zag de lijst er als volgt uit: 
 

18 juli Arian vd Mark Assen 

25 juli Frits Kaan Assen 

1 augustus Ingeborg van Dokkum  Uchelen 

8 augustus Frits Kaan Assen 

15 augustus Jaap Heringa Dokkum 

22 augustus Ingeborg van Dokkum Uchelen 

  
 
Bestuurszaken  

Door vertrek van Sieta en Kees zijn de bestuursfuncties voorzitter en secretaris vacant. Arend Nijmeijer (financiën), Arian van 

der Mark (muzikaal adviseur) en eigenaar/hoofdbespeler Cees Roubos. Wij zijn dus op zoek naar nieuwe bestuursleden. Er 

wordt tevens gezocht naar vrijwilligers die één zaterdag per maand mee willen helpen bij het opbouwen en opruimen. 

Tijdsbeslag is 2 uurtjes nl. van 15.00-17.00 uur exclusief reistijd. Er zijn ook oproepen geplaatst in de diverse huis-aan-

huisbladen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de penningmeester  tel: 0521-343418. Ook een goede tip 

waarderen wij zeer, soms zijn mensen te bescheiden om zich zelf aan te melden. 

Meerjaren begroting 
Het chamadron is inmiddels 34 jaar oud, bespeling en de elementen laten zijn sporen achter. Het bestuur heeft, samen met 
orgelbouwer de Wit & Zn, een meerjaren onderhoudsplan gemaakt om zicht te krijgen op de te verwachten (meer-) kosten 
van onderhoud en vervanging. De offerte is binnen en de kosten zijn niet mis. Om de begroting sluitend te krijgen is jaarlijks 
een bedrag nodig van €1000. Het is aan het bestuur, maar bovenal aan eigenaar Cees Roubos, om dekking te vinden. 
Mocht u ideeën hebben om deze kosten te dekken dan ervaren wij dat graag. 



Tot nu toe zijn onze verzoeken om sponsering en financiële ondersteuning bij bedrijven en instanties op niets uitgelopen. 
Dus zijn wij afhankelijk van onze trouwe donateurs. U laat ons toch niet vallen?  Nu de economie weer is aangetrokken 
rekenen wij in ieder geval weer op Uw donatie.  Wilt u uw donatie onder vermelding van uw naam overmaken op: IBAN 
NL 17 INGB 0004 2840 10 ten name van Stichting Vrienden van het Chamadron. Als “Vriend van het Chamadron” hebt u 
gratis toegang tot de toren. 
 
Diversen 
Ook voor uitstapjes van bedrijven en families kan een bezoek aan het chamadron soms een verfrissend onderdeel zijn.  
U maakt een prachtige fietstocht door de natuurschone en lommerrijke omgeving van Havelte waarbij de Clemens kerk 
even wordt gebruikt als pleisterplaats. Een combinatie met een concert waarbij ook verzoeknummers worden gespeeld,  
een torenbezichtiging en koffie/thee met cake ‘zetten de kers op de taart’. Misschien de moeite waard om eens over na te 
denken. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. Voor bedrijven die ons willen sponseren hebben wij speciaal beleid 
ontwikkeld. Op verzoek sturen wij u graag de informatiefolder. 
 

         
                              

‘Vrienden van het Chamadron’ 

Tijdelijk adres: Kielakker 63  7971AE  Havelte, email:  nijme251@planet.nl 

Bankrekening: NL17 INGB 0004 2840 10 


