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Hallo allemaal,
Jullie bestuur heeft weer vergaderd. Dit keer in een totaal verlaten lokaal van de Huve. Zo stil en 
vreemd! Ook zijn twee leden van de muziekcommissie aangeschoven.
Corona blijft ons plagen en samen zingen zit er echt voorlopig nog niet in. Van het advies niet samen 
zingen is het nu een verbod geworden voor amateurkoren.

We hebben van niemand verontrustende berichten gehoord, al weten we dat enkelen wel 
coronaklachten hebben gehad maar gelukkig goed hersteld zijn. 
We vinden het fijn als jullie ons op de hoogte houden en geen bericht zien we als goed bericht!

Het is fijn dat er 260 euro is “opgehaald” met de Rabobankactie! Stemmers bedankt!
Reminder: bestel online via sponsorkliks.nl en ga daarna naar de site van b.v. bol.com. Levert de 
vereniging genoeg op! (zie ook onze website)  Niet vergeten!

Hieronder enkele zakelijke mededelingen:
Contributie: zoals al eerder gemeld worden Renée en Joë betaald. De Huve berekent geen huur 
meer. Herbert heeft contact gehad met Wilma(catering) in de eerste corona periode. Zij waarderen 
het gebaar van Care for Music om bij te dragen bij financiële problemen van de Huve, die mogelijk 
zouden kunnen ontstaan door deze crisis. Gelukkig is daarvan nu nog geen sprake. 
Het bestuur heeft besloten de contributie in het eerste half jaar van 2021 te verlagen. Wij vragen 
jullie daarom de volgende periode 30 euro over te maken i.p.v. 60. De financiële reserve staat dit toe.

Algemene Leden vergadering: deze wordt tot nader bericht uitgesteld i.v.m. de maatregelen rondom
corona. Onze verwachting is dat we deze kunnen houden net voor of na de zomervakantie.

Activiteiten: we hoopten echt dat we elkaar op 14 december zouden kunnen ontmoeten tijdens een 
wandeltocht. Helaas brengt dit nog te veel risico’s met zich mee. We kunnen niet gelijk starten of 
ergens samen eindigen. Deze tocht wordt dus geannuleerd.

We hebben wel gesproken over andere acties en enkele ideeën zijn geopperd.  Mocht er iets 
uitkomen dan informeren we jullie hierover via de app of mail. Ook een bijeenkomst waarin we leren
optreden zou misschien georganiseerd kunnen worden, sneller dan het zingen. We houden jullie op 
de hoogte.

In juni staat nog steeds de korendag in Hengelo gepland en voor oktober volgend jaar een optreden 
in de Kruidentuin te Eibergen. Tegen die tijd……..duimen!

Het samen zingen kan voorlopig niet en alleen zingen, tja, dan moet je even een drempel over. Maar 
het kan en met hulp van de website is het ook echt leuk! Print de muziek, stuur iedereen naar buiten 
en zet het volume op vol. Zingen maar!

Lieve allemaal, wij wensen jullie een fijne decembermaand. Pas goed op jezelf en je dierbaren en rol 
gezond het nieuwe jaar in. Hartelijke groet van ons!

     


