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Aan :

de muzikanten van het fanfareorkest

Veere, 23 april 2014
_
Aan de muzikanten van het fanfareorkest,
Veere’s Genoegen beschikt sinds 2012 niet meer over een eigen uniform. Daarom zijn in deze brief
de kledingvoorschriften opgenomen die gelden voor de muzikanten van het fanfareorkest:

















Eigen kleding en schoenen.
Dames : geheel in het zwart.
Heren : in het zwart met effen zwart of wit overhemd.
Dames en heren : zwarte schoenen en zwarte panty’s/kousen/sokken.
Andere kleuren (zoals grijs en donker blauw) en dessins zijn niet toegestaan.
Dames en heren bij buitenoptredens : zwarte jas van Veere’s Genoegen.
De zwarte jas mag alleen aan naar/tijdens concerten/optredens van Veere's Genoegen, jas
mag niet privé gedragen worden!
De zwarte jas verplicht aan tijdens (buiten)optredens Koningsdag en Dodenherdenking en
bijzondere gebeurtenissen/plechtigheden (b.v. begrafenis) en/of op aangeven van het
bestuur.
Op Koningsdag is het toegestaan om een bescheiden oranje accessoire te dragen
(bijvoorbeeld in de vorm van een stropdas, sjaaltje, haarstrikjes e.d.).
De zwarte jas is en blijft eigendom van Veere's Genoegen (bij einde lidmaatschap de jas weer
inleveren).
Gastmuzikanten en/of niet-leden krijgen de jas in bruikleen t.b.v. het/de betreffende
optreden(s) en dienen deze na afloop hiervan weer in te leveren bij Ronald Geldof.
De zwarte jas wordt voorzien van unieke code en deze code wordt geregistreerd.
De zwarte jas niet zelf wisselen/ruilen, niet zelf wassen en ook niet zelf verstellen/naaien.
Bij schade, andere maat of vragen/opmerkingen kan contact worden opgenomen met Ronald
Geldof.
Muzikanten die tijdens een optreden graag hun tas naast/bij hun stoel willen hebben worden
vriendelijk verzocht een effen zwarte tas te gebruiken (geldt ook voor muziekmappen).
Bovenstaande is van toepassing tenzij/tot het bestuur anders beslist.

Voor vragen over de kleding en de zwarte jassen van Veere’s Genoegen kan contact worden
opgenomen met Ronald Geldof (ronald@veeresgenoegen.nl).
Met vriendelijke groet,

Bea Remmink (voorzitter)
n.b.: met “dames” worden ook bedoeld “meisjes” en met “heren” worden ook bedoeld “jongens”.
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