Nieuwsbrief

22 01 2021

Hallo allemaal,
Hier weer een nieuwsbrief, de eerste in een nieuw jaar waarvan we hopen dat het een jaar wordt waarin we
elkaar weer kunnen ontmoeten en samen zingen. We gaan er voor!
Het bestuur bedankt jullie hartelijk voor de vele reacties op de kerstkaart. Hartverwarmend en graag gedaan!
Lockdown verlengd tot en met 9 februari (en misschien zelfs langer…)
De lockdown is verlengd tot en met dinsdag 9 februari 2021. De maatregelen
die sinds 15 december gelden, worden dus voortgezet. Daarmee blijft de
situatie voor de amateurkoren onveranderd. De oproep van Koornetwerk
Nederland om niet fysiek te repeteren, blijft onverminderd gelden, in ieder
geval tot en met 9 februari. Het bestuur zal na deze datum weer vergaderen
over ons vervolg. Door geen van jullie zijn er bijzonderheden gemeld aan ons
en we nemen aan dat het iedereen nog goed gaat. Laten we dat zo houden!
Helaas hebben twee leden aangegeven te stoppen per januari. Janny Hoenink en Martine Flierman bedankt
voor jullie inzet al die jaren en voel je welkom op een later moment nog eens binnen te stappen op ons
vertrouwde adres in de Huve.
Wat doen we met de ALV... Uitstellen? Online vergaderen?
Het antwoord is in beide gevallen: ja, dat mag op basis van de Tijdelijke Coronawet die sinds december 2020
geldt. Die wet vervalt per 1 februari 2021 maar kan steeds met twee maanden verlengd worden. En het zit er
natuurlijk dik in dat dat ook gaat gebeuren. Een vereniging kan een ALV in ieder geval uitstellen tot vier
maanden na de datum waarop die volgens de statuten zou moeten plaatsvinden. Dus nog maar even niet…….
Neemt niet weg dat we iedereen die nu al wel iets met ons wil delen, uitnodigen contact op te nemen met
Marjet. Via mail of telefoon.
Reminder: bestel je online? Ga eerst naar onze website dan via sponsorkliks.nl naar de site van b.v. bol.com.
Levert de vereniging genoeg op! De afgelopen periode heeft dat weer 50 euro opgebracht. Niet vergeten!
Contributie: Zoals de vorige keer al genoemd heeft het bestuur besloten de contributie in het eerste half jaar
van 2021 te verlagen. Wij vragen jullie daarom deze periode 30 euro over te maken i.p.v. 60. De financiële
reserve staat dit toe. Bedankt daarvoor!
Op dit moment is het nog niet mogelijk welke actie dan ook te organiseren. Misschien toch maar eens iets
online proberen. We houden jullie op de hoogte.
Het optreden in de Kruidentuin in Eibergen is voorlopig het enige dat in de planning staat. Deze is op 10 oktober
2021, dus zet het in je agenda!
De Kruidentuin zoekt naar ideeën om het seizoen te openen. Normaal gebeurt dit door een lenteweekend, maar dat is afgeblazen. Als
iemand van jullie een idee heeft, mail het naar marjoleinrietman@gmx.net

Wat betreft oefenen van je stem herhalen we nog maar een keer de tip uit de vorige nieuwsbrief: zoek een
nummer uit op onze website, (wachtwoord muziek) stuur iedereen naar buiten en zet het volume op vol.
Zingen maar! Hartelijke groet van ons!
Herbert, Marjet, Thea, Jan en Karin.

