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Voorwoord
Geachte lezer, hierbij presenteer ik u, namens Muziekvereniging Soulex, het (digitale)
jaarverslag van 2020.
Allereest willen ik wederom de andere bestuursleden bedanken voor hun steeds terugkerende,
tomeloze, (vrijwillige!) inzet voor onze vereniging. In 2020 is Soulex helaas een stuk minder
actief geweest vanwege COVID-19.
Op 8 maart heeft Muziekvereniging Soulex haar bijdrage geleverd aan de drukbezochte open dag
van De Borgh. Hierover leest u verderop in het verslag meer.
Andere evenementen hebben we helaas niet kunnen organiseren.
Ik wens jullie veel leesplezier en hopelijk snel tot ziens tijdens ons volgende evenement!
Judith Peerlings
Voorzitter Muziekvereniging Soulex
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Oefenruimte
In 2020 is de oefenruimte helaas minder gebruikt dan de jaren ervoor. Wederom een gevolg van
COVID-19. Vanaf het moment dat we hoorden dat er maatregelen moesten komen hebben wij
ervoor gezorgd dat de oefenruimte voor de bands ter beschikking bleef, maar wel met in
achtneming van de juiste maatregelen.
De oefenruimte is verdeeld in secties waarbij de bandleden elk minimaal 1,5 meter afstand
kunnen houden. We hebben gezorgd voor de nodige schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen en
informatiemails aan de bands met wat er van hen verwacht werd.
Helaas hebben we moeten besluiten dat de oefenruimte vanaf december volledig te sluiten
omdat de risico’s te groot werden. Hierdoor zijn we ook genoodzaakt om vanaf december geen
facturen meer te versturen aan de bands voor het gebruik van de oefenruimte en is de enige
inkomstenbron die wij als Soulex nog hadden (naast de subsidie en de contributie van leden)
weggevallen. We hopen dat er snel weer een mogelijkheid gaat komen waarin we de bands de
ruimte kunnen geven om weer te repeteren.
Website / social media
Kimberly houdt voor ons de website bij en daarnaast hebben we een Facebook-account
(Muziekvereniging Soulex én Lex Soulex) en een Instagram-account. Vooral op de website en het
Facebook-account wordt het laatste nieuws gepubliceerd, omdat daar over het algemeen toch
meer mensen naar kijken dan naar de website.
Open dag De Borgh
8 maart 2020
Tijdens de open dag van De Borgh heeft Soulex een mooie bijdrage geleverd. De oefenruimte
hadden we opengesteld voor publiek zodat zij hier een kijkje konden nemen. De band Skyway
Avenue heeft gedurende de dag met open deur gerepeteerd en het publiek vermaakt, waarbij
ook de nodige verzoekjes voorbijkwamen en gespeeld werden.
In de ontvangsthal van De Borgh speelde Rob de
Peel Troubadour zijn prachtige zelfgemaakte
nummers, recht uit het hart! De nodige ogen waren
op hem gericht en het publiek genoot volop van zijn
mooie stem en gitaarspel.
Gedurende de dag vond de wisseling plaats op het
podium waarbij de band Rollin’ Men het stokje
overnam en het publiek tot het eind van de dag heeft
vermaakt met hun prachtige klanken en goede
samenspel.
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Financieel jaarverslag
Hieronder de balans en verlies en winstrekening van het boekjaar 2020.

** WWW.SOULEX.NL**
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