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Nieuwsbrief Koor4Fun 

Naaldwijk, 16 maart 2021. 

 

Beste leden van Koor 4fun, 

 

Het zal ook jullie niet ontgaan zijn dat het inmiddels meer dan een jaar geleden is dat de eerste 

coronamaatregelen onze plannen in de war hebben geschopt. Geen reis naar Spanje, geen events, geen varend 

corso, geen repetities en ga zo nog maar even door.  

 

Het bestuur wil jullie graag bijpraten over de onderwerpen die wij bespreken in onze maandelijkse 

vergaderingen en de ideeën die daaruit zijn ontstaan (alles onder voorbehoud uiteraard); 

 

- Start repetities 
 
Wij hebben het idee om te starten met de repetities op woensdag 7 juli 2021 (onder voorbehoud i.v.m. 
stand van zaken met de vaccinaties) met het voltallige koor. Uiteraard respecteren we de beslissing van 
leden die hier nog niet aan toe zijn. Tegen die tijd zullen we ook aan jullie vragen/voorstellen of er nog 
behoefte is aan een zomerstop. We kunnen ons nl. heel goed voorstellen dat we dit jaar de 
zomermaanden repeteren in tegenstelling tot andere jaren, aangezien we lang genoeg niet gerepeteerd 
hebben. 
  

- Contributie 2021 
 
Als wij inderdaad in juli kunnen starten, dan zal de contributie voor dit jaar komen op ad. € 37,50 
 (De beloofde 50% korting over de rest maanden 2021) 
 
Indien wij later in het jaar dan juli gaan starten met repeteren dan zal ook de hoogte van 
bovengenoemde contributie  worden aangepast. Tijdens de ledenvergadering zal het definitieve bedrag 
bekend worden gemaakt. 
 

- Ledenvergadering 2021 
 
Graag willen wij de algemene ledenvergadering organiseren op 15 september 2021. Uiteraard zijn alle 
benodigde stukken hiervoor in orde gemaakt. De kascommissie zal ook een dezer dagen worden 
uitgenodigd. De jaarstukken worden jullie 3 weken (eind augustus)  toegestuurd via de mail. Na het 
ontvangen en lezen van de stukken, kunt u uiteraard volgens de procedure via de mail reageren met 
vragen en/of opmerkingen.  
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- Optredens 2021 

 
Het ‘Spring-event’ dat gepland stond in 2020 willen we doorschuiven naar 2022. Vanaf 7 juli willen we 
ons voornamelijk richten op het repeteren en oefenen met het scherm. En wellicht ook nog nieuwe 
nummers instuderen. Hiervoor gaan we in overleg met de muziekcommissie.  

 

Wij, als bestuur, zien licht aan het eind van de tunnel en willen daar ook naar handelen, vandaar de 

bovengenoemde data met bijbehorende activiteiten. Hopelijk bieden wij jullie op deze manier ook iets om 

“naar uit te kijken”.  

 

Nogmaals; dit alles onder voorbehoud maar ervan uitgaande dat we langzaam maar zeker 

teruggaan naar ‘normaal’. 

 

 

Last but not least: 

 

Kom op zaterdag 3 april 2021 tussen 12.00 en 14.00 uur even langs bij de Binnenhof.  

Wij hebben voor jullie een kleine attentie, waarmee we de Paasdagen een beetje kleur willen geven! 

 

 

Hartelijk groet, 

Namens het bestuur, 

Patricia Franke, voorzitter 

 

 


