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Hallo allemaal,
Nog voordat de volgende persconferentie vandaag gehouden wordt zijn we als bestuur tot het
besluit gekomen voorlopig niet te repeteren.
Wij vinden het niet verantwoord nu risico’s te nemen door met elkaar te zingen. We volgen de
ontwikkelingen goed en houden jullie op de hoogte.
We hebben het gehad over zingen via Zoom, maar de ervaringen van anderen zijn niet positief.
Misschien kunnen we al sneller starten in kleine groepjes of per stem.
We waarderen het enorm dat jullie allemaal zo begripvol zijn en niet klagen. Penningmeester Jan
zegt dat we het nog goed kunnen “uitzingen” voorlopig. Wel vraagt hij jullie aandacht voor het
gebruik maken van de Sponsorkliks bij online bestellingen en deelname aan de Rabobank clubactie.
Hiervoor volgt een link via de app. Graag op ons stemmen als je lid bent van de Rabobank! Alle
beetjes helpen nietwaar?
In januari houden we weer de Algemene leden Vergadering. Dan zullen we het met jullie hebben
over eventueel verlagen van de contributie en het bedrag samen vaststellen.
We zien het belang van elkaar ontmoeten en denken daarom aan een activiteit in de
decembermaand. Misschien een wandeltocht op maandagavond 14 december? We staan open voor
andere ideeën en/ of hulp hierbij. Opgave kan via mail. Zet de datum maar wel vast in je agenda.
We hebben overlegd met de Muziekcommissie. Zij zal uit de al eerder door jullie aangeleverde
nummers een nummer kiezen en deze bekend maken via mail. Wie zin heeft kan dus zelf oefenen.
Ons eerste doel is toch deelname aan de koordag Amusing in Hengelo in juni 2021.
Renée zal het nummer Take me to your heaven van Charlotte Nilsson binnenkort wel op de
website(laten) zetten. (Zie op You tube.)
Misschien dat we ook een repetitie organiseren waarin we niet zingen maar wel leren performen.
Dat was immers nog een doel van ons.
Ook dit hangt voorlopig nog af van de ontwikkelingen rondom corona.
Het bestuur en enkele leden hebben Marian Slütter gecondoleerd na het overlijden van haar man.
Dit was erg indrukwekkend. Marian bedankt jullie via ons hartelijk voor de getoonde belangstelling.
Bestuur en Muziekcommissie komen op 16 november weer bij elkaar om een en ander verder te
bespreken. Hebben jullie suggesties of opmerkingen voor ons deel deze dan via mail aan
info@careformusic.nl Heel graag!
Pas goed op jezelf en je naasten en hou ons op de hoogte van nieuws.
Je kunt ons altijd bereiken via info@careformusic.nl of telefonisch naar Herbert: 06-28657659

