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Bijlage 3 – ALV  mei 2020 (digitaal) 

 

Jaarverslag Bestuur en AC, maart 2019-mei 2020 

 

Samenstelling bestuur:  

Elsbeth van Wely - Voorzitter (Vz) 

Gon van Nek – Penningmeester 

Albert van Prehn Wiese – Secretaris (tot ALV 2020) 

Maaike Dijkstra - Opvolgend Secretaris  

AC 

Anke Hana  

Ivonne van Prehn Wiese (tot eind 2019) 

Margriet Hebels 

Dik van den Berg 

 

Bestuurlijke aspecten 

Het bestuur is v.w.b. de samenstelling al een aantal jaren ongewijzigd. In de AC neemt Dik 

geleidelijk de taken over van Ivonne. Het bestuur en de AC werken intensief samen en de 

vergaderingen worden veelal gezamenlijk gehouden. De AC vergadert ook regelmatig zelfstandig 

en met de dirigent i.v.m. de muziekkeuze. 

Er zijn dit verenigingsjaar 9 bestuursvergaderingen gehouden, vrijwel allemaal in combinatie met 

de AC en een aantal samen met de jubileumcommissie. 

AC 

In de AC is de taakverdeling als volgt. Margriet reserveert concertlocaties, Anke ondersteunt het 

bestuur met het bijhouden van de aanwezigheidsregistratie en bestelt de partituren voor het hele 

koor.  

Dik neemt de evenementenorganisatie op zich. Ivonne ondersteunt Dik nog bij het zoeken en 

contracteren van solisten, zangcoaches, inval- en gastdirigenten en soms extra partij 

ondersteuning. Elsbeth zorgt voor instrumentalisten en zo nodig projectzangers. 

Kledingcommissie: Margriet, Ivonne, Ton en Els. 
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Dirigent 

Gerrit Maas heeft aangegeven eind 2019 te stoppen bij Vocalise en daarom wordt er door een 

sollicitatiecommissie gewerkt aan het zoeken van een opvolger, (zie separaat punt). 

PR 

De functie van pr-coördinator is al lang niet ingevuld. Voor de reguliere pr-taken is er een beroep 

gedaan op o.a. Ton voor de flyer, Heleen voor de stukjes in de krant en Gon/Rutger voor de inzet 

van Facebook.  

Website 

Rutger heeft de website bij een andere provider ondergebracht en hierbij kunnen we (Rutger) nu 

zonder “hosting service” wijzigingen doorvoeren.  Aangeleverde stukken (door o.a. Arianne) zet 

Rutger nu op de website.  

Oefenruimte 

Onze vaste oefenruimte is al sinds de oprichting het “Edese Luthers Gemeente Centrum” (ELC) aan 

de Maanderweg 27 in Ede. In de kelder gebruiken we een ruimte voor opslag. De piano van 

Vocalise staat in de oefenruimte en wordt (tegen betaling) gebruikt door Reformatorisch 

jongerenkoor Chenánja. 

We hebben 1 x de NPB kerk uitgeprobeerd als mogelijk alternatief (we hoopten op een betere 

akoestiek) maar die was op dat moment nogal rommelig en bood (daardoor? op dat moment) 

geen meerwaarde en dat doen we wellicht eens over (met onze nieuwe dirigent). 

In het ELC wordt op onze oefenavonden de koffie en thee verzorgd door Anke ondersteund door 

Margriet, die meestal ook de afwas voor hun rekening nemen incidenteel ondersteund door (vaak 

dezelfde) koorleden. De borrel op de 2e oefenavond van de maand wordt verzorgd door Ellen en 

Ida. Regelmatig trakteert een jarige op iets lekkers bij de koffie. De sleutels van het ELC zijn in het 

bezit van Anke en Margriet. 

Aanwezigheids-cijfers over 2019 

In 2019 hebben we 39 reguliere repetities gehad. Van al die avonden was er niet een repetitie met 

alle leden. Gemiddeld zijn er 3 á 6 leden afwezig met een uitschieter in mei (ziekte) en vlak vóór de 

grote vakantie. De meeste afmeldingen kwamen door ziekte, werk of vakantie (vele leden zijn niet 

meer gebonden aan de schoolvakanties), ook wel eens zonder opgave van reden. De afwezigheid 

aantallen liepen op van 1 tot soms 7 à 8 x per woensdagavond, met een paar uitschieters (door: 

zie boven) van 10 tot een keer 12. De afwezigheid van leden wordt altijd gevolgd door het bestuur, 

en er wordt contact opgenomen indien nodig. We houden afwezigheid goed bij.  

Ervan uitgaande dat niemand zonder goede reden afzegt is het misschien toch goed je te 

realiseren dat aanwezig zijn voor je stemgroep-genoten én de dirigent heel fijn is, en ook dat het 

erg goed is voor het saamhorigheidsgevoel en de koorklank. We spreken iedere ALV weer uit dat 

we een koor van hoge kwaliteit willen zijn en daar is continuïteit voor nodig. Dat moeten we dan 

ook uitstralen.  
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Jubileum activiteiten commissie. 

Deze commissie bestaat uit Nils, Aad, Dik, Jeanny en Arianne. Wat is er zoal georganiseerd? 

Reis naar Lucca (Dik en Aad) 

Jubileum Concerten (bestuur, AC, jubileumcommissie) 

Jubileum dag (Nils, Jeanny en Arianne) 

Vacature Nieuwe dirigent/ Sollicitatie commissie 
Nadat Gerrit Maas heeft aangegeven, te willen stoppen, heeft het bestuur een 
sollicitatiecommissie in het leven geroepen. Deze commissie bestond uit: 

Rutger Stoel (Vz), Elsbeth van Wely (bestuur), Anke Hana (AC), Gerda Gombert, Heleen Bense, Nils 
Borgesius (secr) en Rolf Sinninghe. Deze samenstelling garandeerde een evenredige representatie 
van de stemgroepen (2 sopraan, 2 alt, 2 tenor, 1 bas) als een vertegenwoordiging van bestuur, AC 
en de leden. 

De sollicitatiecommissie heeft haar bevindingen (en die van de leden) vastgelegd in een aan de 
leden ter beschikking gesteld verslag. (Bijlage 5). De keuze is vrijwel unaniem gevallen op Gulian 
van Nierop die vanaf december 2019 de directie baton overneemt. 

 
 

 
Corona 

We waren zo lekker op weg met de jubileumactiviteiten, iedereen keek uit naar de Workshop van 

Tamar Niamut en John Labrie. En toen kwam daar… corona… Een bijzondere, bizarre en 

ongekende tijd brak aan, eentje waarvan we nog geen idee hebben hoelang die gaat duren en wat 

voor impact die gaat hebben. Maar wat er ook gaat gebeuren, we hebben allemaal hetzelfde doel 

voor ogen: ergens in de toekomst, binnenkort of later in het jaar weer samen met zijn allen en 

gezond kunnen zingen! Dát is het doel dat we voor ogen houden! Gelukkig hebben we een heel 

inventieve dirigent en voorzitster die alles op alles zetten om toch bezig te blijven, om elkaar toch 

te kunnen blijven zien en bovendien goed bezig te kunnen zijn met ons repertoire. Daarom: hulde 

aan Gulian en Elsbeth, en bovendien aan het hele koor dat hier graag aan meewerkt en zelf ook 

input geeft over wat te doen! 

 

 

Jaaroverzicht Vocalise 2019 (-20) 

 

Aanloop naar het Lustrumjaar 
Al in 2017 en 2018 zijn we begonnen met het voorbereiden van het Lustrumjaar, vooral ook 
omdat we een opdrachtcompositie wilden laten maken. Daarvoor hebben we verschillende 
subsidiënten aangeschreven en dat is zeer succesvol gebleken. We hebben van het Fonds 
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Podiumkunsten het honorarium voor de componist gekregen, van Prins Bernhard Cultuurfonds 
een bedrag ter waarde van de helft van dat honorarium voor de overige kosten en van Gemeente 
Ede een flink bedrag ter ondersteuning van het uitvoeren van het stuk. Na enkele gesprekken door 
de lustrumcommissie is uiteindelijk besloten om met de componist Roel van Oosten in zee te 
gaan. Omdat we tijdens onze koorreis naar Lucca alvast een voorproefje wilden laten horen van 
het stuk wat Roel voor ons aan het componeren was, zijn we begin 2019 aan het werk gegaan met 
‘Brief aan mijn kinderen’, een verkorte a capella versie van het eerste deel van “Sacrifice & 
Freedom”. Hieronder in dit jaaroverzicht komt het stuk verder aan de orde. 
 
April 2019 
Op 10 april hebben we onze ALV 2019 gehouden. Zie hiervoor het ALV-verslag 2019. 
 
 
Mei 2019 
11 mei, concert met het Italiaans programma in de Lutherse kerk in Ede, een mooie voorbode van 
wat in Lucca zou gaan komen.  
 
17 t/m 19 mei Jubileumreis naar Lucca 
Met bijna het hele koor in het vliegtuig vertrokken we ’s ochtends vanaf Rotterdam naar Pisa, 
alwaar men wat meer uiteen ging. Een deel van het koor heeft wat sightseeing in Pisa gedaan, een 
aantal leden ging op eigen gelegenheid alvast verder naar Lucca. ’s Avonds werd het weekend echt 
afgetrapt door een gezamenlijk diner in ons hotel.  
Op zaterdag stond een rondleiding door het oude centrum van Lucca op het programma, met een 
Nederlandse gids. We hebben prachtige gebouwen, tuinen en beelden gezien, vergezeld van 
mooie verhalen. Helaas viel ruim de helft van de rondleiding aardig in het water door de regen, 
maar uiteindelijk mocht dat de pret niet drukken! Na de rondleiding konden we rustig bijkomen 
met een heerlijke lunch op het centrale plein van Lucca. ’s Avonds stond ons concert op het 
programma, een hele belevenis om met een orgel samen te zingen (en spelen!) waar Puccini zelf 
ooit op het orgel heeft gespeeld! Bovendien kwamen we erachter dat Italië zijn eigen versie heeft 
van het Brabants kwartiertje, waardoor we iets later begonnen dan gepland… Al met al was het 
een mooi concert, waar bovendien de eerste a capella versie van een eerste deel van Sacrifice and 
Freedom te horen was. Een uitvoering waar de componist Roel van Oosten, zelf ook aanwezig, 
zeer tevreden mee was! Zo konden we de avond goed afsluiten en werd het zeer gezellig, tot in de 
late uurtjes… 
De volgende dag, op zondag, stond een begeleiding van een mis op het programma: we zongen 
een paar stukken van ons repertoire in de mis van de St. Leonardo. Een zeer bijzondere ervaring 
voor ons allen, waarbij een groot aantal van ons zelf ook danig onder de indruk (en geroerd) was 
door onze uitvoering van Whitacre. Een hele mooie afsluiting van een korte maar krachtige, mooie 
concertreis naar Lucca! ’s Middags vertrok een deel van het koor weer naar huis om op maandag 
weer aan het werk te kunnen. Van het andere deel ging ieder zijns weegs en zijn er ook daarna 
nog mooie vakantieherinneringen gemaakt! 
 
 
Juni 2019 
Begin dit jaar kwam bij Vocalise (secretaris) het verzoek binnen om bij het afscheid van Jan de 
Jong van de Universiteit van Kampen een muzikale bijdrage te leveren. Dik heeft de organisatie op 
zich genomen en op 14 juni was het zover. Omdat onze dirigent Gerrit Maas was verhinderd heeft 
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Ivonne Frits Gombert (zwager van Gerda) bereid gevonden om ons die dag te 
begeleiden/dirigeren. Vroeg in de middag hebben we met Frits een generale gehouden in het 
Luthers Centrum. Daarna zijn we gaan carpoolen en via diverse routes naar Kampen gereisd. Via 
de A12 en A50 naar Kampen rijden bleek op vrijdagmiddag een minder goed idee. Vanwege de 
files kwamen een aantal leden ook maar net op tijd voor ons optreden in de Bovenkerk. Voor Jan 
was ons optreden een volledige verassing. In totaal hebben we 6 nummers gezongen en ook Jan 
zelf heeft meegezongen. We hadden voor hem kopietjes meegenomen. Na het officiële gedeelte 
zijn diverse leden nog gebleven tijdens de receptie. Jan heeft onze bijdrage zeer gewaardeerd. 
 
 
Juli 2019 
Eindavond bij Albert en Ivonne in de tuin Lunteren, wederom een zeer geslaagde, gezellige 
afsluiting waarbij we hebben kunnen terugkijken op een leuk en succesvol seizoen.  
De sollicitatiecommissie is in juli al begonnen met regelmatig overleg m.b.t. het kiezen van een 
nieuwe dirigent. 
 
 
Augustus 2019 
Vanaf 1 augustus zijn er gesprekken met potentiële kandidaten gevoerd. Ondertussen is het koor 
vanaf 21 augustus weer begonnen met repeteren voor het nieuwe seizoen.  
 
 
September 2019 
 
Op 11 september is de eerste proefdirectie avond met Kirstin Gramlich en Dennis Broeders. 
 
Op 18 september de tweede proefdirectie met Peter Paul van Beekum en Gulian van Nierop. 
Uiteindelijk heeft het koor bijna unaniem voor Gulian gekozen. 
 
 
Oktober 2019 
 
12 oktober : studiedag i.v.m. jubileumconcerten in zaal Ons Huis achter de Taborkerk in Ede. Onze 
eerste ontmoeting met de slagwerker en pianist voor Sacrifice and Freedom. 
 
 
November 2019  
 
Deze maand staat in het teken van de jubileumconcerten ivm. ons 25 jarig bestaan. Op 16 
november ’s avonds in de Brinkstraat kerk in Bennekom. Bijzondere gasten waren Albert Wissink, 
de oprichter en eerste dirigent met zijn partner Dorothe, een bestuurder van het KCZB en zijn 
partner, de Burgemeester van Ede en zijn vrouw. Ook de componist Roel van Oosten, zijn vrouw 
en enkele van zijn gasten waren aanwezig. Op zondagmiddag 17 november geven we ons 2e 
jubileumconcert in Renkum. Hierbij is ook de uitgever van Sacrifice and Freedom aanwezig. 
 
Eind van de maand is de afscheidsavond van Gerrit. Hierbij krijgt hij een gouden baton uitgereikt 
door Rolf die zowel de maker van dit bijzondere cadeau is en die tevens bij het aanbieden ervan 
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een reuze leuke bijbehorende speech verzorgde waarin hij de meest efficiënte methode van 
gebruik heeft uitgelegd en waarbij hij enkele stemgroepen op de hak nam. Ook hebben alle 
koorleden een afscheidsbijdrage gemaakt, die gebundeld aan Gerrit wordt aangeboden.  
 
December 2019  
 
Op 22  december Koren op weg naar Kerst, de eerste keer o.l.v. Gulian!! Hierbij voeren we  voor 
de 4e keer Sacrifice and Freedom uit en ook deze keer met zowel slagwerk als vleugel . Doordat we 
de dag “openen” is er nog weinig publiek in de kerk. 
 
 
Januari 2020 
 
Begin januari verloopt de deadline waarop alle opgaven voor de “Workshopdag” binnen moeten 
zijn. Naast de 2 reeds eerder gestuurde nieuwsbrieven zijn er ook reminders gestuurd aan alle 
beschikbare  
e-mailadressen van oud (project) leden om iedereen nogmaals te enthousiasmeren. 
 
De Jubileumcommissie (Jubco) komt na de deadline bijeen om de plannen voor de workshop dag 
definitief vast te stellen. Wat niemand had verwacht was dat er heel weinig (12) deelnemers zich 
hebben aangemeld voor de dag en voor het concert. Met zo’n laag aantal opgaven besluit de 
JubCo het programma aan te passen, het concert te annuleren en het aantal workshops terug te 
brengen. De pianist Thijn en de componist van Oosten worden afgezegd en zij zijn zo constructief 
om geen kosten in rekening te brengen. Wat wel kosten met zich meebrengt is het Akoesticum die 
verschillende door ons gereserveerde ruimten op die korte termijn niet meer kan verhuren. Ook 
de Talentenveiling komt in de gevarenzone maar er is toch voldoende vertrouwen om het door te 
laten gaan.  
 
In de eerste bestuur en AC vergadering op 15 januari wordt deze gewijzigde opzet ondersteund. 
De AC en muziek commissie vergaderen 22 januari met Gulian over de muziekkeuzes voor het 
najaar en verder. 
 
 
Jubileumdag op 25 januari 2020 
 
Vandaag komen vrijwel alle Vocalisten en enkele “oud Vocalisten” die zich voor dit evenement 
met diverse workshops hebben opgegeven bij elkaar in het Akoesticum. Via de media zijn er ook 
een tweetal externe deelnemers op dit evenement afgekomen. Anke is helaas ziek en ook Aad en 
Marjan zijn er vandaag niet bij. 
 
Om 11.00 verzamelen de organisatoren Nils, Jeanny, Arianne zich in het Akoesticum om de laatste 
puntjes op de i te zetten. Ook Albert en Ivonne zijn eerder om e.e.a. klaar te zetten en de 
slagwerker te helpen bij het uitladen. Na de Vz en Els druppelen langzamerhand de deelnemers 
binnen en bedienen zichzelf met koffie/thee. De sfeer zit er direct in en het belooft een leuke dag 
te worden. Alle activiteiten zijn die dag in het Akoesticum, heel handig. 
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Tegen 13.00 verwelkomt de Vz, Elsbeth, iedereen en opent hiermee de dag. Daarna neemt Jeanny 
het woord voor een laatste uitleg en de locaties van de diverse workshops plus wat huishoudelijke 
mededelingen. Daarna gaat iedereen naar de 1e sessie van de workshops. Na een 1/2 uur pauze 
volgt de 2e sessie. 
 
De workshops worden door 3 personen gegeven, te weten Gerrit Maas, onze vorige dirigent, die 
stukken van Kurt Bikkembergs suite etc. gaat instuderen. Johanneke Vogel met stem- en 
koorvorming en ook zij studeert een aantal stukken in met haar deelnemers.  Peter Bansberg, de 
slagwerker die ons steeds ondersteunt tijdens de concerten van “Sacrifice and Freedom” op 
vibrafoon, xylofoon en ander slagwerk. Hij laat de eerste groep kennismaken met de instrumenten 
die nodig zijn voor “Sacrifice and Freedom” en studeert daarmee een bepaald ritme/compositie in. 
In de 2e workshop gaat hij aan het werk met ander gestemde slagwerk zoals boom whackers en 
daarmee wordt een melodie ingestudeerd. 
 
Aan het eind van de alle sessies komt iedereen samen in de “Spoorzaal” en laten we aan elkaar 
horen wat er is ingestudeerd. Tot veler verassing blijkt dat Peter met de 2 verschillende groepen 
een samen uit te voeren mini concertje oplevert van Teach Inn’s “Het is lang geleden…..”. Ook 
Johanneke Vogel heeft een mix-baar geheel samengesteld en uitgevoerd met de haar 2 
verschillende groepen. Tenslotte brengt Gerrit met zijn groepen vrijwel de gehele suite ten 
gehore. 
 
Hierna haalt iedereen een drankje en we verzamelen ons in de “Tuinzaal”. Hier wordt de door 
Jeanny, goed voorbereide  talentenveiling gehouden. De meeste leden hebben een of meer kavels 
ingebracht met “hun” talent(en). Deze talenten worden bij opbod geveild door “onze eigen” 
veilingmeester Rutger die in ruim een uur vrijwel alle kavels met de nodige humor aan de man 
brengt. De uiteindelijke opbrengst van ruim 1600 Euro overtreft de verwachtingen. 
 
Tenslotte gaan we met zijn allen aan het “diner”. Hier wordt gezellig nagepraat over alle 
ervaringen van die dag. Iedereen heeft het naar zijn zin gehad, ook de externen. Ook zijn de 
contacten verstevigd met de oud leden en ook zij hebben het een leuke dag gevonden. Rond 20.20 
vertrokken de laatsten naar huis. Peter Bansberg vertrok als laatste na zijn instrumenten ingeladen 
te hebben. 
 
Helaas heeft Nils aangegeven Vocalise te gaan verlaten na 20 jaar lid te zijn geweest. Jammer want 
we missen een actief en betrokken lid. Vooral de tenoren zullen hem als stemgroep collega 
missen. 
 
 
Februari 2020 
 
De eerste activiteit in februari is deelname aan een “Benefiet” avond in de Dorpskerk van 
Jeugddorp de Glind op 8 februari. Hier voeren we voor de 5e keer Sacrifice and Freedom uit en 
ook deze keer met zowel slagwerk als vleugel. Ook voeren we Saint Chapelle uit van Eric Whitacre. 
De subsidie gevers aan de compositieopdracht van Roel van Oosten eisen dat we het stuk 5/7 keer 
uitvoeren. Uitvoeringen alleen door ons leiden er toe dat we flink kosten moeten maken voor de 
huur van een ruimte/kerk. 
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In dit geval doen we mee aan een ‘benefiet” concert op uitnodiging van Kees Elzinga die in de 
organisatie zit van die avond. Kerkhuur is nu dus voor ons geen issue. Kees heeft bovendien 
sponsors gevonden voor de inhuur van een vleugel, pianist en een slagwerker. Op woensdagavond 
5 februari gaan we zingen in de Glind om de akoestiek en de opstelling uit te proberen. Er blijkt 
behoefte aan podiumdelen voor de tenoren. Kees probeert banken uit de sportzaal te regelen 
maar dat gaat helaas niet door. Ivonne stelt voor de podiumdelen die we gebruikt hebben in 
Bennekom na te maken. Dit idee wordt deels gebruikt met als basis groente kratten met daarop 
de “underlayment”. Kratten kunnen worden geleend bij de biologische fruittuin “Tres Jolie” vrijwel 
tegen over de kerk. Albert laat underlayment zagen en maakt podium “bovenkanten” voor 12 
pers. In de toekomt kunnen we wellicht de groentekratten verruilen voor de “zijkant oplossing” uit 
Bennekom.  Rika biedt aan een verhoging voor de dirigent mee te nemen. Kees heeft hiervoor 
echter een lokale oplossing in de kerk. 
 
Op de 8e doen we een korte “generale” met zowel de slagwerker als de pianist. Daarna heeft Kees 
broodjes en soep voor een gereduceerd tarief geregeld en om 20.00 openen wij de avond. Na de 
pauze zingen we nog een ander nummer. De avond is verder gevuld met tal van optredens en 
activiteiten. 
 
 
Maart 2020 
 
Deze maand staat onverwacht plotseling in het kader van het Corona virus. 
Op 11 maart is er vanwege de afwezigheid van Gulian “muziektheorie” gegeven door Rutger en 
Maaike. Voor diverse leden was gevraagd of we de basic muziektheorie nog eens de revue konden 
laten passeren. De geplande afwezigheid van Gulian was hiervoor een uitgelezen moment. Het is 
door velen als zeer verfrissend ervaren. Aan het eind van de avond was er de maandelijkse borrel. 
 
Voorafgaand aan deze avond was er vergaderd door het bestuur en AC waarbij de coaching dag 
van zaterdag 14 maart al op losse schroeven kwam te staan vanwege mogelijke Corona infectie in 
de buurt van 1 van de coaches voor die dag. Daarna werden ook nog eens verregaande 
maatregelen afgekondigd door de regering waardoor we niet alleen besloten om de coaching dag 
te annuleren maar ook de repetities op te schorten tot tenminste 1 april. Elsbeth heeft het koor 
geïnformeerd en Albert heeft de Ericakerk afgezegd/opgeschoven tot na het zomerreces.  
 
Op 18 maart is er door Gulian getest of een digitale kooravond mogelijk zou zijn via Skype. Er zijn 
diverse zangers en zangeressen ingelogd maar uiteindelijk bleek de “vertraging” op de lijn te groot 
om zinvol met een groep iets te kunnen zingen. Die avond is deze proef sessie overgegaan in een 
digitale bestuursvergadering ivm de mogelijke effecten van de Corona crises op onze 
kooractiviteiten. Diezelfde week bleek ook dat het “Bevrijdingsfestival” is uitgesteld waarna 
Ivonne de solisten heeft benaderd met dit nieuws van uitstel (wat eenieder wel had verwacht). 
Ook heeft ze de inval dirigente die ze voor 8 april had gecontracteerd weer afgezegd omdat ook 
van Gulian al zijn concerten zijn afgezegd en hij dus zelf kan dirigeren op 8 april als ook dat 
doorgaat?? 
 
We hopen dat na 6 april het sociale leven weer een beetje op gang komt maar in maart is dat 
allerminst zeker. Iedereen wordt door Elsbeth middels mailtjes geënthousiasmeerd om zelf 
intensief met de muziek bezig te gaan. Eind maart krijgen we het toch voor elkaar om via “Zoom” 
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een soort van repetitie te organiseren waarop we in ieder geval samen met de muziek bezig 
kunnen gaan.  
 
Op 23 maart wordt door de overheid bekend gemaakt dat de maatregelen worden verlengd tot 1 
juni. Onze enige geplande activiteit (naast de repetities) in mei is de bruiloft van Maaike en Rutger. 
Vanwege alle beperkingen voor samenkomsten stellen zij hun bruiloft uit naar 14 mei 2021. 
 
 
April 2020 
 
We raken al aardig gewend aan de “zoom” repetities. Niet ideaal maar het houdt de spirit erin en 
iedereen blijft nu oefenen. 
 
Mei 2020 
Op de eerste oefenavond (zoom) in mei besluit het bestuur aan de hand van de gewijzigde 
overheidsrichtlijnen deze maand nog te blijven oefenen via “zoom”. Vanaf 1 juni zijn er meer 
mogelijkheden om samen (live) te zingen maar iedereen is het erover eens dat we voorzichtig 
moeten blijven en volgende maand mogelijk met een half koor tegelijk gaan oefenen. 
 
 

Leden. (moet nog worden gecheckt) 

Aantal leden op 1 januari 2019: 31 

Aantal leden op 31 dec 2019:     32  (2 nieuwe bassen, 1 in maart en 1 in oktober, en 1 alt minder 

door het vertrek van Elly) 

Aantal leden op 1 januari 2020  31 en nu na vertrek van Nils nog 30  

 

 


