
 
Algemene Leden Vergadering  

 Aantrekkelijke Leuke Vrije Vogelbijeenkomst 
 
 

De VLUCHT van de Free Birds in bestuurlijk perpectief… 

 

« Samen beter, beter Samen » 

Samen met onvoorwaardelijke inzet van alle aanwezige talenten en kwaliteiten en krachten 

ontspannen, geinspireerd zingen en interessante zangavonturen beleven. 

(Bron : Huishoudelijk reglement Free Birds Muziekcollectief) 

 

Wat een talenten en kwaliteiten  

Ieder « vogel » draagt bij aan de harmonieuze, vriendelijke sfeer. 

Hulde !!! 

Wat een schitterende indrukmakende momenten  

het opruimen van het instrumentarium na afloop van de repetitie 

Hulde aan de sjouwers !  

wat een gave sinterklaasviering  

Hulde aan Sint en zijn « kleurrijke » helpende Pieten! 

 

wat een prachtige restauratie van dat oude drumstel 

Hulde aan Paul, onze drummer! 

 

wat een positieve opbouwende communicatie tijdens de repetitie via mail en app 

Hulde aan alle communicerende vogels !   

 

wat een kostenbesparende reparatie van ons « oude » keyboard en versterker 

Hulde aan Frans! 

 

wat een heerlijke traktaties bij verjaardagen of bijzondere gelegenheden 

Hulde aan alle trakterende vogels!! 

 

wat een handige index van onze liederen op alfabet 

Hulde aan Ruud! 

 

wat een gave zangavonturen beleefden wij in Naaldwijk en De Lier 

Hulde aan de Free Birds! 

 

wat een geïnspireerd en gemotiveerd artistiek leider hebben wij 

Hulde aan Kees ! 
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wat een geweldig samenspelend en muzikaal hoogstaand combo hebben wij 

Hulde aan het combo !! 

 

wat een strak georganiseerd en nauwkeurig werkend secretariaat hebben wij 

Hulde aan Annemiek! 

 

 

wat goed werkende en duidelijk ingerichte website is er !! 

Hulde aan Leo, onze webmaster! 

 

en op de achtergrond functionerend, 

zesmaal in 2019 effectief vergaderend  

de belangen van de vereniging dienend… 

bestuur 

Hulde aan het bestuur !!  

 

Wat een talenten en kwaliteiten  

Ieder « vogel » draagt bij aan de harmonieuze, vriendelijke sfeer. 

Hulde aan het eigen initiatief !! 

Hulde aan de Free Birds !! 

 


