
Beste leden en commissarissen, 
 
Door de jaren heen zijn heel veel activiteiten van de vereniging bij de secretaris op zijn bordje gekomen. 
Daarom is het nu tijd om de activiteiten van de secretaris wat te ontvlechten. Om dit te realiseren hebben 
we een aantal nieuwe email adressen in het leven geroepen. 
 

voorzitter@phileutonia.nl  komt rechtstreeks terecht bij de voorzitter 
 
secretaris@phileutonia.nl  komt rechtstreeks terecht bij de secretaris. Hier kan alle mail naar toe die 
betrekking heeft op het bestuur, bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen, externe contacten etc. 
 

penningmeester@phileutonia.nl  deze al bestaande komt terecht bij de penningmeester en daar 
kunnen alle zaken naar toe die betrekking hebben op financieel beleid, financiële verslaglegging, begroting 
van activiteiten en de verantwoording daarvan. 

Daarnaast hebben we voor de financiën ook administratie@phileutonia.nl  deze is voor het verwerken 
van nota’s, facturen en declaraties. Die moeten dus niet naar de penningmeester.  
 

ledenadministratie@phileutonia.nl  dit komt terecht bij de ledenadministrateur en daar kan alles naar 
toe wat direct met de leden te maken heeft. Denk hierbij aan: 

 Wijziging van individuele gegevens zoals (email)adres, telefoonnummer, banknummer etc. 

 Aan- en afmelden van lidmaatschap 

 Mutaties op het gebied van lessen 

 Registratie van instrumenten 

 Registratie van uniformen 

 Maar ook voor: Overzichten en lijsten van geledingen, leerlingen en allerlei andere selecties. 
 

De algemene mail komt binnen op  harmonie@phileutonia.nl  die wordt behandeld door de secretaris of 
iemand die door hem/haar is gemachtigd. 
 

Verder hebben we nog zaalreservering@phileutonia.nl voor het reserveren van het gebruik van de zaal 
en andere lokalen. 
 
Tenslotte zijn er nog de reeds lang bestaande mailadressen van de verschillende geledingen en 
commissies: (zie ook de lijst op de website) 

 Orkestcommissie Harmonieorkest (orkestcommissie@phileutonia.nl) 
 Orkestcommissie PhilBee (philbeecommissie@phileutonia.nl) 
 Muziekcommissie PhilBee (muziekcommissiephilbee@phileutonia.nl) 

 Commissie Pieporkest (pieporkestcommissie@phileutonia.nl) 
 Commissie Slagwerk (slagwerkcommissie@phileutonia.nl) 
 Commissie Straatkorps (straatkorpscommissie@phileutonia.nl) 
 Commissie Hoizeiers (hoizeierscommissie@phileutonia.nl) 

 Commissie Applaus (applauscommissie@phileutonia.nl) 
 Commissie Administratie (administratiecommissie@phileutonia.nl) 
 Commissie Gebouw & Horeca (gebouwcommissie@phileutonia.nl) 
 Commissie PR & Communicatie (redactie@phileutonia.nl) 

 Commissie Jeugd & Opleidingen (jeugd@phileutonia.nl) 

We hopen met deze wijziging een betere verdeling te krijgen van de activiteiten over de verschillende 
(bestuurs)leden. 

Met vriendelijke groet, 
Theo Penders 
 
Secretaris  
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia 
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