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Oproep: Bestuursleden gezocht voor uw Wagnergenootschap
Bij de ALV van maart 2020 zal Jan de Kater afscheid nemen als secretaris van ons
genootschap. Dit impliceert dat wij per direct op zoek zijn naar een nieuw bestuurslid die
deze taak op zich wil nemen. Daarnaast heeft Leo Cornelissen in de afgelopen
ledenvergadering te kennen gegeven definitief in 2021, na het vieren van ons 60-jarig
bestaan, terug te treden als voorzitter en bestuurslid. Aangezien Leo zich niet met de
benoeming van zijn opvolg(st)er wil bemoeien, is er een aparte selectiecommissie ingesteld
die bestaat uit Gustaaf Vossenaar (vz.), Jan de Kater, Philip Grisel en Peter Franken.
Leo heeft de afgelopen jaren feitelijk een dubbelfunctie gehad. Extern vertegenwoordigde hij
het genootschap in binnen- en buitenland. Intern leidde hij de vergaderingen maar nam hij
ook de zorg op zich voor de stipendiaten en voor het organiseren van evenementen en
bijeenkomsten. Met het oog op de continuïteit van het Wagnergenootschap willen wij de
huidige voorzittersfunctie weer door twee personen laten vervullen.
Dit gezegd zijnde, hebben wij drie vacatures in het bestuur van uw Wagnergenootschap!
Wij hopen dat u in ieder geval een van deze functies wilt overwegen en indien u
belangstelling heeft, dit kenbaar wilt maken. Immers, het voortbestaan van ons Genootschap
hangt samen met een bestuur dat uw vereniging vertegenwoordigt!
Ongetwijfeld heeft u vragen (tijdsbeslag!) en zijn er misschien ‘mitsen en maren’. Daarom
willen wij graag eerst een oriënterend gesprek voeren. Dit zal in ieder geval met twee van de
huidige bestuursleden zijn die ook na het lustrum van 2021 in functie blijven.
 Secretaris
De taken omvatten onder meer;
* ledenadministratie,
* verslaglegging vergaderingen,
* secretariaat van de Richard Wagner Stichting Nederland,
* opstellen en bewaken van planningen,
* ondersteuning voorzitter,
* onderhouden reguliere contacten DNO, Bayreuther Festspiele en andere operahuizen en
* correspondentie.
De secretaris is iemand met een hands-on mentaliteit, met een scherp oog voor detail en de
eigenschap om dat te zien wat anderen niet zien. Accuratesse en enige ervaring met het
uitoefenen van een dergelijke functie, is plezierig.
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 Bestuurslid Activiteiten
De taken hebben betrekking op de organisatie en realisatie van activiteiten voor leden, zoals
- (stipendiaten)concerten,
- symposia,
- operareizen
- lezingen.
Het bestuurslid zoekt sprekers en musici aan en is gastheer/gastvrouw bij de activiteiten. Er
is, mede in de aanloop naar de viering van ons 60-jarig bestaan, een uitgebreide
mogelijkheid om aan deze functie te wennen en zich in te werken. Het past bij deze functie
dat de persoon in het verleden wel eens vaker evenementen heeft georganiseerd en in staat
is om een planning en begroting te bewaken. Een creatieve geest bij het bedenken van
activiteiten helpt natuurlijk om onze vereniging actief te houden.

 Beoogd voorzitter
De taken zijn de gebruikelijk taken die bij de rol van een voorzitter van een culturele
vereniging mogen worden verwacht. Verbaal vaardig, enig financieel inzicht en een visie die
gericht is op continuïteit en de levendigheid van ons genootschap. In algemene zin kunt u
denken aan;
* algemene coördinatie van de activiteiten,
* leiding geven aan het proces m.b.t. de keuze van stipendiaten,
* het voorbereiden en voorzitten van ALV en bestuursvergaderingen,
* het bewaken van de uitvoering van beleidsplannen en
* met het bestuur voorstellen formuleren voor nieuw beleid.
Anderzijds is de functie gericht op de representatie en het onderhouden en versterken van
onze externe contacten.
* Denk hierbij aan de DNO, Nationale Reisopera en andere operagezelschappen,
* contact met cultuurinstellingen als Goethe Institut en Concertgebouw,
* contact met het bestuur van internationale RWVI en Bayreuther Festspiele en
* contact met de organisatie van het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) waar het
Wagnergenootschap de belangen van de Wagnerprijs Nederland behartigt.
Het bestuurslid neemt straks de taken over van de huidige voorzitter, Leo Cornelissen. In de
aanloop naar de bestuursoverdracht in 2021, zal Leo de aspirant-voorzitter waar mogelijk
begeleiden en introduceren in het relevante netwerk voor het uitoefenen van deze
belangrijke functie.
De zittingstermijn van bestuursleden is 4 jaar met in principe een verlenging van nog eens 4
jaar. Voorts werkt het bestuur op basis van vrijwilligheid en is er geen financiële beloning.
Een harmonieuze samenwerking binnen het bestuur, naast inhoudelijke geschiktheid en
affiniteit met de doelstellingen van het genootschap, vinden wij een groot goed.
Omdat wij belang hechten aan een goede afspiegeling van mannen en vrouwen in het
bestuur, roepen wij nadrukkelijk vrouwen op om te reageren.
Als gezegd hopen wij dat u met het oog op de toekomst een van de functies wilt overwegen.
Uw interesse kunt u kenbaar maken door contact op te nemen met Gustaaf Vossenaar.
Per email: gustaafvossenaar@wagnergenootschap.nl of mobiel: 06 – 53156323.
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10 Oktober: Lezing Menno Dekker ‘Berlioz en Bizet’
Deel 3 in de serie ‘In de aanloop naar Wagner’
De bekende musicoloog en docent aan het Conservatorium van Amsterdam zal een
muzikale introductie verzorgen over op welke manier Hector Berlioz en Georges Bizet
invloed hebben gehad op de ontwikkeling van Richard Wagner. Mede aan de hand van
muzikale fragmenten krijgt u een beeld van het verband tussen deze twee Franse
componisten en Wagner.
Locatie:
De Nieuwe KHL in Amsterdam.
Aanvang:
19:30 uur (zaal open vanaf 19:00)
Entrée:
Wagnerleden € 5,- / niet leden € 10,Aanmelden & betaling: Via www.wagnergenootschap.nl/activiteiten
Onze website is vernieuwd en biedt meer mogelijkheden om u te informeren en nu ook
online betalingen te doen. Als u voor twee of meer personen wilt betalen, gebruik dan de
knop groepen. Door deze aanmeldmethode te gebruiken ontlast u onze administratie. Neem
s.v.p. de bevestiging van uw aanmelding/betaling mee naar de Nieuwe KHL.

Vanaf 16 november: Walküre bij DNO en het werven van leden
Nog één keer, en nu echt voor de allerlaatste
keer, wordt dit deel uit de inmiddels beroemde
Ring-cyclus van Pierre Audi herhaald. Voor het
genootschap een kans om nieuwe leden te
werven. Bij de uitvoeringen zullen wij in de
pauzes over een informatietafel met promotiemateriaal beschikken.
Met uw hulp willen wij op deze avonden in
contact komen met nieuwe leden en hen
motiveren lid te worden van ons genootschap.
(c) DNO, Photographer Marco Borggreve

Wanneer u voor een van de avonden een toegangskaart heeft en uw genootschap wilt
helpen nieuwe leden te werven, dan verzoeken wij u zich te melden bij onze secretaris Jan
de Kater. Graag per email; jandekater@wagnergenootschap.nl
Wij vragen u dan in de pauzes van de uitvoering bij onze informatietafel te gaan staan om
bezoekers aan te spreken en te informeren over de activiteiten van het Wagnergenootschap.

Kaarten Bayreuther Festspiele 2020
Als lid van het Wagnergenootschap Nederland heeft u - indien u daar belangstelling voor
heeft - een iets grotere kans om in 2020 de Bayreuther Festspiele bij te wonen dan anderen.
Er zijn wereldwijd meer dan 100 Wagnerverenigingen actief en Nederland is de op 10 na
grootste organisatie! De website <bayreuther-festspiele.de> biedt u de nodige informatie
voor 2020 bij ‘Programm/Spielplan’ en bij ‘Tickets & Service/Sitzplan & Preiskategorien’.
Hoe ziet de bestelprocedure er uit?
Ga naar: <bayreuther-festspiele.de>, bovenste regel rechts <Meine Festspiele>.
Indien u nog niet bekend bent bij het kaartenbureau dient u zich daar eerst te
registreren.
Alle geïnteresseerden dienen vervolgens in te loggen met hun klantnummer of hun
mailadres.
Na de adresgegevens komt u bij het blok ‘Mitgliederschaften’.
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Daar moet u aangeven lid (Mitglied) te zijn bij het 'Richard-Wagner-Verband
International e. V’ en bij Ortsverband & Mitgliednummer vult u in:
Wagnergenootschap Nederland en uw lidmaatschapsnummer.
Uw lidmaatschapsnummer vindt u op het adreslabel van de Wagner Kroniek (59.3).
De uiterste besteldatum voor schriftelijke bestelformulieren is 16 oktober.
Online bestellen kan tot uiterlijk 30 oktober.
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