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NIEUWSBRIEF APRIL – MEI 2020
CORONA-VIRUS
Na de perspublicatie vorige week van premier Mark Rutte heeft het bestuur zich
beraden over de vervolgstappen voor ons koor.
Het bestuur is zich ervan bewust dat ons koor, met een gemiddelde leeftijd van
75 jaar en 15 leden boven de 80, een kwetsbare groep mannen is. Zolang er geen
passende medicatie is gevonden blijft het virus onder ons.
We moeten er voor waken dat door een activiteit van ons koor het Coronavirus
binnen ons koor voet aan de grond krijgt.
Veiligheid en gezondheid gaan nu boven alles.
Alle evenementen zijn tot september niet toegestaan. Het bestuur gaat er
vanuit dat ook na september het bijeenkomen in grotere groepen in ieder geval
gebonden is aan de 1,5 meter bepaling. Het is de vraag of je bij het zingen
voldoende hebt aan die 1,5 meter afstand.
Het doorschuiven van activiteiten vereist het tijdig vastleggen van nieuwe data.
Daarmee wachten tot een later tijdstip kan inhouden dat alles inmiddels is
volgeboekt. Wij zijn als koor niet de enige die zaken moeten afblazen en moeten
doorschuiven naar een latere datum.
Daarom zijn, met een zekere pijn in het hart, de volgende besluiten genomen:
1. Repetities.
De repetities zijn voor de resterende tijd in 2020 afgeblazen. Hopelijk
kunnen we in januari 2021 weer van start gaan.
2. Jaarvergadering.
De jaarvergadering op 24 augustus gaat niet door. Over een mogelijke
nieuwe datum in het najaar van 2020 beslissen we rond 1 september.
3. Barbecue en fietstocht.
Ook deze evenementen op 11 juli moeten we helaas laten vervallen. We
schuiven dit door naar volgende jaar.
4. Vaartocht op de IJssel.
In overleg met de rederij hebben we zaterdag 29 mei 2021 als nieuwe
datum kunnen vastleggen. Ook de busmaatschappij en het Cultuurhuus van
het Hoge Hexel kunnen op die datum.
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5. Receptie 10 oktober.
Na het voorgaande zal het jullie duidelijk zijn dat ook de receptie
verplaatst wordt naar 2021. We hebben zaterdag 8 mei van 15.00 tot
18.00 uur kunnen vastleggen in het Ontmoetingscentrum van de Geref.
Kerk.
6. Jubileumconcert van 14 november
Voor ons jubileumconcert wilden we ook uitwijken naar april of mei 2021.
Helaas hebben onze solisten dan al andere verplichtingen. Zowel solisten,
dirigent, pianist als de Gereformeerde Kerk hebben we wel vast kunnen
leggen op zaterdagavond 30 oktober 2021. Dus noteer deze datum en 8
mei maar vast in je agenda.
7. Jubileumboekje
Het jubileumboekje gaan we nu uitgeven zo rond begin september 2021.
8. Kerst-Zang-Event Delden.
Ook dit kan dus, zonder vooraf gedegen repeteren, niet doorgaan. Of dit
doorgeschoven wordt naar 2021 is nu nog niet bekend,
9. Contributie
Het is nu nog niet duidelijk voor welke uitgaven en verplichtingen we dit
jaar toch nog komen te staan. Daarom willen we de contributie voorlopig
gewoon handhaven. Volgend voorjaar kunnen we in de jaarvergadering
mogelijk een beslissing nemen over het al dan niet compenseren of deels
terugbetalen van contributie.
En tot slot heel iets anders.
Wim de Groot heeft thuis onze voorraad koorkostuums etc. opgeslagen. In
verband met een mogelijke toekomstige verhuizing van Wim zoeken we een
andere opslagruimte. Wie kan ons daaraan helpen. Wie heeft thuis nog wat
ruimte of wie weet elders daarvoor een geschikte plek. We zoeken ruimte voor 2
kledingrekken. Totale breedte ca 2,5 meter. Graag een telefoontje naar Wim de
Groot, tel. 06-49637149.
We denken jullie voorlopig voldoende te hebben geïnfomeerd en zullen jullie
zeker op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.
Mochten er naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen zijn schroom dan niet
om mij of één van de andere bestuursleden te benaderen.
Het bestuur wenst jullie al het goede toe, blijf gezond en pas goed op jezelf.
Hartelijke groet,
Namens het bestuur
Henk Lubberding
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