
Een fijne vereniging is: 

 

Een vriendenclub Er voor elkaar zijn 
 

Een balans tussen klank en 
techniek 

Mix tussen mannen en vrouwen Er met plezier naartoe gaan Muzikale uitdaging 

Een gezamenlijk doel hebben 2x Een vereniging zonder 20 geboden Hechte groep 

Een goed bestuur Ieder lid gelijkwaardig Goede opkomst bij repetities 

Gezellige ruimte voor de pauze en  
nazit 

Met verbindende activiteiten Inclusief en uitnodigend voor 
iedereen 2x 

Samen dingen doen Voor jong en oud Sociaal en gezellig 3x 

Goede sfeer Onderlinge vriendschap zonder 
uitsluiting 2x 

Thuis studerende leden 

Meer drank Waar je tijd voor vrij wilt maken Toegankelijk 

Phileutonia 2x Waar je jezelf kunt zijn Waar iedereen zich thuis voelt 

Waar naar nieuwe ideeën 
geluisterd wordt 

Waar je betrokken wordt en je 
betrokken voelt 

Waar gelachen wordt 

Waar fouten maken niet bestaat Waar spontaan activiteiten 
ontstaan zonder dat het bestuur 
zich ermee bemoeit 

#samen 

Meer dan alleen repeteren en 
concerten 

verwelkomend accepterend 

Veilig en vertrouwd open leerzaam 

 

  



KHPE is klaar voor de toekomst als: 

 

  

De statuten aangepast zijn We financieel gezond blijven 3X Veel plezier en goede muziek in 
balans blijven 

Het aantal leden stabiel is of 
groeit 2X 

We naast muziek maken ook 
aandacht houden voor 
nevenactiviteiten en sfeer 

We veel jeugd hebben 3x 

Digitaal stemmen Het gezellig blijft We een gerichte artistieke visie 
hebben 

We meegaan met de tijd We aantrekkelijk zijn voor een 
groot publiek 

We niet zomaar wat doen 

We blijven vernieuwen, en goede 
dingen behouden 

Er voldoende instroom is van 
onder of zijkant 

We een betere ruimte hebben 

Er genoeg bier en paracetamol is Wij zijn klaar Een gezonde mix van jong en 
oud 3x 

Meer nieuwe acties voor 
jeugdleden 

We kwaliteit in muzikaliteit en 
bestuur hebben 

We actief zijn op sociale media 

Er voor iedereen wat wils aan 
soorten muziek wordt gespeeld 
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Ik zou in het bestuur gaan als: 

 

 

 

  

Ik er niet al 2x in gezeten had Mijn familie eruit gaat Als ik het leuk zou vinden 2x 

Ik daar tijd voor had 4X Als er een concrete, dagelijkse 
functie vrijkomt 

Ik wat kan bijdragen voor de 
vereniging 

Na mijn studie Er duidelijke 
verantwoordelijkheden komen 

Als het bij je past 

De vergaderingen niet zo lang 
zouden duren 

Als mijn man geen voorzitter meer 
is 

Wanneer de thuissituatie het 
toelaat 

Ik meer tijd had 3x Er een goed evenwicht is tussen 
jong en oud 

ik de drive zou voelen 

Ik zou vinden dat het nu niet goed 
gaat 

Ik al mijn andere belangrijke 
bezigheden heb stilgelegd (en 

gescheiden ben       

 

Er echt te weinig bestuursleden 
overblijven (minder dan 5) 

  

Als er acties op projectbasis 
mogelijk zijn 

  

Ik er geschikt voor was   



Ik zou graag muziek maken in/voor/tijdens/met 
Concertgebouw 4x Op strijpS Wereldtournee 

Stadion met Guus 2x Op de markt in Eindhoven Wembly stadion 

Met of voor de koning(in) 3x Flashmob Een bekende metalband 

Jeugd (voor/door/met) Met solisten en grote solostukken De veerboot van Hoek van 
Holland naar Engeland 

Mensen met een beperking  Met grote namen Op een rondvaartboot in de 
grachten in een grote stad 

Tijdens (para-)olympische spelen Onder water in een zwembad Groot concert op de markt, 
uitversterkt en met Combo 

Maestro-achtig Met een gaaf koor (100+ mensen) Festivals in het buitenland 

In de rust van een 
voetbalwedstrijd 

Met Anita Meijer De Alexanderband 

Podium Witteman De Efteling Valencia 

Het buitenland Met een solo voor Robbert Vos Een gigantisch publiek 

Het PSV Stadion Royal Albert Hall New Cool Collective 

Met meer leden Met een beroemde dirigent Zonder houtblazers, met meer 

koper, met meer slagwerk       

Erik Vloeimans Gé Reinders  Dudamel 

 

  



Als KHPE 150 jaar bestaat dan wil ik graag: 

  

Nog steeds lid zijn Heel Eindhoven laten zien hoe leuk 
we zijn 

Op TV, bv Omroep Brabant 2x 

Een groot feest met een tent Muzikale activiteit Hoog bezoek 

Feestdag met volledige catering 2x festival organiseren 2x Andere verenigingen 
uitnodigen 

 

Concertreis naar Valencia / 
Australie 

Een reünie met alle oud-leden De koning(in) op bezoek of 
voor de koning spelen 2x 

Met pensioen Op reis naar een warm land Een BBQ 

Een concert met een grote artiest Onze beschermheer voor de 1e 
keer zien….. 

Een buitenlandse reis 2X 

De minister van Cultuur op bezoek Groot artikel met interview  in de 
krant 

Een cadeau van de gemeente 

Martien en Tom willen het nog 
meemaken als spelend lid 

Dat we de bezetting zo houden 
zoals nu 

Een springkussen 

Naar de Efteling Galaconcert Roadies voor het slagwerk 



Nieuwe jeugdleden haal je binnen door: 

 

Eigen kweek Muziek meer onderdeel van het  
dagelijks leven te maken 

Concerten te organiseren voor 
een jong publiek: muziek van 
(kinder)films en boeken, 
misschien met vertellers oid 

Een passend imago Windkracht 6 Concert in de bibliotheek 

Een interactieve website voor 
kinderen 

Docenten betrekken bij de 
vereniging 

Kinderen van leden Inschrijven 
bij de geboorte 

Workshop muziek maken zonder 
noten 

Meteen bij het instaporkest te 
starten ipv eerst muziekles 

familiekorting 

Een eigen muziekschool: korte 
lijntjes, enthousiaste docenten 

Je ook te richten op mensen en 
kinderen die al een instrument 
bespelen 

Meedoen met sjors creatief 

nevenactiviteiten Leuke herkenbare muziek maken Scholen bezoeken 

Kinderconcerten organiseren 2x Sociale media inzetten Friet en chips       

Ouder-kind opleiding Groepsvorming stimuleren, 
vriendjes samen op les 

Moderne hippe muziek spelen  

Samenwerken ipv concurreren 
met de muziekschool 

Aansluiting zoeken met scholen  
2x 

Een Phileutonia dating-app 
maken, en zo meer babies 
maken. 

Bittergarnituur in de pauze Repetitietijd minder laat stoppen Spelen tijdens jeugdactiviteiten 


