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BESTUUR MUTATIES
Regelmatig moeten wij onze leden verzoeken om het mutatie formulier te gebruiken bij wijzingen. ShantyNederland gebruikt alleen de adres gegevens van de contactpersoon van uw koor/groep en overige bestuur mutaties zijn voor ons niet relevant. U kunt alle formulieren vinden voor opgave van wijzigingen, contact formulier,
aanvraag Nieuwsbrief, aanmelding lidmaatschap en opgave openbaar optreden op: https://www.shantynederland.nl/formulieren.html

LAATSTE NIEUWS
LAATSTE NIEUWS, de rubriek op
onze website
Als u een leuk verslag wilt maken van
uw festival, een YouTube file wil pu
bliceren of een ander onderwerp wat
voor onze leden van belang kan zijn,
dan bestaat hiervoor de mogelijkheid op de
hoofdpagina van ShantyNederland ( https://www.
shantynederland.nl/index.html ).
Natuurlijk moet dit wel vallen onder de verantwoordelijkheid van ShantyNederland.

GEEFT DE JEUGD EEN
PODIUM
Hierbij nogmaals een oproep vanuit onze Nieuwsbrief
68 van Februari waarop slechts 1 reactie op binnen is
gekomen.
Bij onze aanvraag om het shanty zingen geplaatst
te krijgen op de inventarislijst van het Immaterieel
Cultureel Erfgoed Nederland is vooral aandacht
gevraagd aan het meer betrekken van de jeugd bij het
shanty zingen. Gelukkig dringt het besef, dat we de
jeugd nodig hebben om ons shantyrepertoire in stand
te kunnen houden, steeds meer door bij onze koren
en groepen en zijn er al een aantal zeer succesvolle
activiteiten op dit gebied ontplooid.
Graag willen wij inventariseren welk koor of groep al
actief is met jeugd en jongeren, welk koor wel activiteiten op dit gebied wil ontplooien maar de eerste
stap nog moet zetten maar ook welk koor andere
koren en groepen hierbij met raad en daad wil ondersteunen. Op onze website op de Homepage vindt u
het hoofd “Jeugdlessen” waarop u meer gegevens over
de jeugdactiviteiten aantreft. Op de pagina “Contact”
ziet u een opgavelijst. Doet u ons en uw collega-koren
een plezier en vul dat lijstje even in als u al iets op het
gebied van de jeugdactiviteiten onderneemt of wilt
ondernemen.
Als u iets wilt ondernemen en u heeft daar een bijdrage voor nodig laat het ons weten. Hieronder een
voorbeeld tijdens het grootste Int. Folk & Seasongsfestival van Europa “Bie Daip” in Appingedam

Augustus
3...Ede - Shantykorenfestival in centrum van Ede
4, 18 en 25...Vlieland - Terras optredens
10 en 11..Enkhuizen - Maritiem Festival
11..Oudenbosch - Shantykorenfestival De Bossche
Maten
11..Geeste (Dld) - Shanty Open Air Geeste
14..Vlieland - Optredens Reddingbootschuur
14..Vriezenveen - Boerenmarkt
17..Putten - Shanty Festival
17..Emmercompascuum - Veenvaart Shantyfestival
18..Rotterdam - 99e ShantyCafé
23t/m25..Appingedam - Int.Folk & Seasongfestival.
Bie Daip
24..Enkhuizen-Jubileumconcert van De Enkhuizer
Sjappetouwtjes
28..Vlieland - Drijfhout in Podium Vlieland
31..Deurne - Jubileum Drieluik
31..Centrum van Rijssen - Lee Festival
31..Vinkeveen – Shantyfestival
31..Barneveld - Klein lustrum festival
31..Dokkum - Shantyfestival Kleintje Maritiem Dokkum 2019
31..Delzijl - Eemsdelta festival en Havendagen Delfzijl
31..Harderwijk – Shantyfestival
September
1...Delfzijl - Havendagen Delfzijl
4, 11 en 18..Vlieland - Drijfhout in Podium Vlieland
6, 13, 20 en 27..Vlieland - Terras optredens
6 t/m 8..Rotterdam - 7e Int.Shantyfestival Rotterdam
7...Vlieland - Optredens Reddingbootschuur
7 en 8..Terneuzen - Vliegende Hollander Festival
8...Emmen (Dr) - 17de Int.Shanty & Seasong Festival
8...Almere - Shantykorenfestival “Deining in Almer
haven”
14..Leeuwarden - 12e GJ Internationaal Shantyfestival
15..Willemstad (N.Br.) - 11e Shanty & Seasong Festival
22..Emmen - Parc Sandur shanty matinee
27..Wijk bij Duurstede -Shanty verrijkt Wijk
28 en 29..Schiedam – Brandersfeesten
28 en 29..Wilhelmshaven (Dld) – Sailingcup
Oktober
1...Groenlo - Concert voor de seniorenvereniging
2, 9, 16, 23 en30..Drijfhout in Podium Vlieland
5...Maassluis - 1ste Shantyfestival Maassluis
6...Vlaardingen – 46e ShantyCafé
18 -21..Workum – Liereliet
20..Rotterdam - 100ste !!! ShantyCafé
20..Noordwolde - Theatershow “FOUR SEASONS”

COLLECTIEVE VERZEKERING

Beste Nieuwsbrieflezers,
Het gaat goed met de nieuwe collectieve verzekering voor WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) BA
(Bestuurlijke Aansprakelijkheid) en CO (Collectieve Ongevallen).
Tien Shantykoren hebben al een verzekering voor 2019 afgesloten en we hebben ook al meerdere
aanvragen voor een verzekering per 1-1-2020.
Hieronder nog de uitleg van de verzekering en hoe u die kunt aanvragen.
NIEUWE COLLECTIEVE VERZEKERING VOOR LEDEN SHANTY NEDERLAND
Het is ShantyNederland gelukt om een Nieuwe Collectieve verzekering voor haar leden af te
sluiten, via Braam Assurantiën, met onze inmiddels vertrouwde contactpersonen: Johan Braam en
Jan Raterink. Het gaat om:
- WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERZEKERING - BESTUURLIJKE ANSPRAKELIJKHEID VERZEKERING *) - COLLECTIEVE ONGEVALLEN VERZEKERING
*) = Voorwaarde voor het afsluiten van deze Collectieve verzekering is dat uw koor een rechtspersoon is dus een Vereniging of een Stichting
HOE WERKT HET?
Als u aparte verzekeringen heeft afgesloten voor Wettelijke Aansprakelijkheid, Bestuurlijke
aansprakelijkheid of een Ongevallen verzekering, dan kunt u, na afloop van deze verzekeringen
(meestal per 1-1-2020), en uw koor is een vereniging of stichting, het aanvraagformulier op de website invullen en daarmee de Collectieve Verzekering aanvragen.
Dat kan dus ook nu al – in 2019. Onze contactpersoon Braam Assurantiën kan u daarbij adviseren en helpen.
Let wel: U zult zelf – schriftelijk – uw huidige verzekering(en) moeten opzeggen, dat kunnen wij
niet voor u doen.
Als u nog niet voor genoemde verzekeringen bent verzekerd en uw koor is een vereniging of stichting, kunt u het aanvraagformulier direct invullen en bent u al in 2019 collectief verzekerd voor de
hiervoor vermelde onderdelen.
De premie bedraagt per jaar € 175,- inclusief assurantiebelasting en poliskosten.
U ontvangt hiervoor van onze penningmeester een rekening.
Als u dit jaar nog de verzekering afsluit betaalt u naar rato premie tot 1-1-2020.
Heeft u nog vragen, neem dat contact met ons op via info@shantynederland.nl

Tineke Rozemeijer
secretaris Shanty Nederland
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ShantyNederland maakt voor deze nieuwsbrief gebruik van foto’s
en illustratiemateriaal van leden.
ShantyNederland kan niet aansprakelijk gehouden worden bij gebruik van foto’s en ﬁlmmateriaal waar copyrechten (©) op rusten, want daar bent u als aanbrenger zelf voor verantwoordelijk en dient te beschikken over een licentie voor het desbetreffende materiaal.

