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1. Inleiding 

De ukelele is een instrument dat snel in belangstelling groeit over de hele 
wereld, vooral in Groot-Brittannië, Amerika, Frankrijk, Duitsland en België. De 
rest van de wereld volgt in rap tempo. 

Door de geringe omvang, de lage kosten en het relatieve gebruiksgemak, 
gecombineerd met de populariteit en het ‘coole’ imago, is dit het perfecte 
instrument om er op een leuke en gemakkelijke manier kinderen en 
volwassenen van alle achtergronden op te leren spelen. De ukelele kan het 
door zijn pure charme opnemen tegen vele andere instrumenten. Het geeft de 
mogelijkheid om direct een goed gevoel te creëren, waardoor dit een prima 
instrument is voor communicatie en sociale interactie in bijna alle politieke en 
sociale situaties. 

De Groningen Ukulele Society is opgericht in 2012. Deze Groningse club is de 
enige in het noorden van Nederland. Er zijn contacten met verenigingen in 
Nederland, Engeland, Duitsland en zelfs Brazilië. De GUS heeft tweemaal per 
maand gratis bijeenkomsten. Iedereen is van harte welkom om vrijblijvend te 
komen kijken, leren en/of spelen eventueel met begeleiding van de clubleider 
en gevorderde leden. 

De GUS organiseert ook workshops met wereldberoemde ukelele spelers zowel 
in Nederland als in Duitsland en houdt gratis ukelele feesten en borrels in 
Groningen. Dit alles ter promotie van de ukelele en het stimuleren van 
vriendschap en begrip tussen mensen van alle culturen en achtergronden. 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Doel: 

Het doel van de GUS is om te streven naar een stichting en te investeren in 
apparatuur om onze visie van 'ukelele voor iedereen' te vervullen. We zijn van 
plan om dit te doen op de volgende manieren:  

1. Het creëren van een centraal punt in Groningen voor ukelele 
gerelateerde activiteiten, ondersteuning en het uitwisselen van 
informatie en ideeën. 

2. Het optreden als club of als band bij activiteiten en festivals om plezier 
en bewustwording te creëren. 

3. Het organiseren van workshops en ukelele cursussen in buurthuizen, 
(volwassenen) leerinstellingen, vensterscholen etc. 

4. Het uitvoeren en/of het opzetten van ukelele lessen op basisscholen, 
waar de leerkrachten in staat worden gesteld om zelf les te geven. 

5. Het uitbreiden van activiteiten en contacten met het oog op: 
 
a. Het voortzetten van de ukelele clubavonden 
b. De oprichting van andere clubs te stimuleren 
c. Het aantrekken van speciale gasten en bekende spelers voor het geven 
van ukelele workshops 
d. Het organiseren van speciale evenementen en festivals betreffende de 
ukelele 
e. Deelnemen aan maatschappelijke projecten en activiteiten 
f. Het ondersteunen van lokale goede doelen door middel van muziek  
waarbij gedacht wordt aan kinderen en minder bedeelden. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Financiering: 
 
Om deze doelstellingen te bereiken is een zekere mate van financiering 
noodzakelijk. Maatschappelijke activiteiten zoals het organiseren van 
festivals en activiteiten vereisen nu eenmaal investeringen. Te denken 
valt aan de aanschaf van apparatuur en instrumenten, een 
tegemoetkoming in de reiskosten of andere onkosten voor vrijwilligers 
en actieve leden.  
 
a. Het genereren van inkomsten door middel van betaalde optredens 
b. Het aanbieden van workshops en cursussen aan het grote publiek 
c. Het vinden van sponsors voor bepaalde activiteiten en doelstellingen 
d. Subsidies aanvragen voor de financiering van de grotere projecten 
e. Resterende gelden worden aan het einde van het boekjaar gedoneerd 
aan de genoemde goede doelen. 
 
 

4. Organisatie 
 
Voorzitter                         P. D. Littler 
Penningmeester             K. Littler-Veldhuis 
Secretaris                         K. Littler-Veldhuis 
Bestuursleden                 J. Antonissen 
                                          R. Vroom 
 

5. Contact list 

Stichting adres      -      Atjehstraat 8a, 9715EJ, Groningen 

e-mail adres      -      groningenukiulelesociety@hotmail.nl 

website                  -      www.groningenukulelesociety.com 

tel:                          -      0631301861 
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