Nieuwsbrief

29 november 2021

Hallo allemaal,
Gisteren zijn wij als bestuur weer bij elkaar geweest. Veilig op anderhalve meter afstand in de
kamer bij Marjet. Hieronder kort het laatste nieuws.
Allereerst: de maatregelen nu geldend in deze coronatijd maken dat we dit jaar geen
repetities meer kunnen houden. Helaas. Maar in het belang van ieders gezondheid volgen we
de adviezen van de regering en lijkt het ons ook niet verstandig nu naar alternatieve
repetitiemomenten en - locaties te zoeken. We gaan er van uit dat het nieuwe jaar goed
begint en dat we vanaf 3 januari 2022 weer kunnen starten.
Allemaal hartelijk dank voor jullie bijdragen aan de acties van de Plus supermarkt en de
Rabobank. Deze hebben respectievelijk 256 en 175 euro opgebracht! Een welkome bijdrage
aan onze reserves, die overigens nog goed zijn. We verwachten dat we de algemene
ledenvergadering in februari echt kunnen houden zodat jullie ook van de financiën weer op
de hoogte zijn. Jan zal ondertussen wel de kascommissie vragen een controle uit te voeren.
In de vorige Nieuwsbrief hebben we jullie ingelicht over het vertrek van Renée.
Wij, Renée en Joë hebben intussen onze voelhorens uitgestoken en advertenties geplaatst. In
onze zoektocht heeft Herbert ook contact gehad met Daphne, oud-dirigent. Zij komt helaas
niet terug maar doet iedereen de hartelijke groeten. Bij deze dus!
De advertenties hebben wel een sollicitant opgeleverd. Inmiddels heeft het bestuur een
gesprek gevoerd met deze man. We hebben een goede indruk gekregen en ook hij vond het
een prettig gesprek. Afgesproken is dat we, zodra het kan, een aantal proefrepetities doen
waarna we samen weten of er een klik is tussen hem en ons koor. Renée is zeker bereid
hierbij nog aanwezig te zijn. Het geeft ons goede moed!
Dan nog en heel praktische vraag:
Hebben jullie allemaal de juiste gegevens in de ledenlijst staan? Ben je verhuisd ? Heb je dan
het juiste adres doorgegeven? En klopt je telefoonnummer nog?
Zo niet, wil je dit dan echt per omgaande aan Jan doorgeven?
jan.schaperclaus61@gmail.com
Tot slot wensen we jullie alle goeds toe en geniet in goede gezondheid van deze
decembermaand. Tot gauw!

Thea, Karin, Herbert

Jan en Marjet

PS. We blijven het zeggen? Koop je online, ga dan eerst naar Sponsorkliks en via dit naar de bestelsite. Kijk op
onze website en je weet weer hoe het werkt. Alle kleine beetjes helpen de club!

