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Nieuwsbrief Koor4Fun 

Naaldwijk, 24 maart 2022. 

 

Beste leden van Koor 4fun. 

 

Fijn het nieuwe bestuursjaar is weer begonnen en uiteraard kom ik weer met een aantal zaken. 

 

- Repetities Maart 

30 maart aanvang 20.00 tot 22.00 uur 

- Repetities April 

6 april aanvang 20.00 tot 22.00 uur 

13 april aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur 

20 april aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur 

 

 

- Optredens 

We hebben voorlopig onderstaande optredens en noteer alvast in de agenda 

Datum   Locatie    Overige info 

 

5 mei   Monster   Westerhonk (14.00 uur) 

21 mei   Westland Wil vooruit  Westland Ride (13.30 uur)  

4 juni   Korenfestival Middelburg Inschrijflijst ligt bij de ingang Binnenhof   

       Inschrijflijst voor de bus  

 

11 of 12 juni  Kom in de Kas   Kwintsheul (middag) 

24 t/m 26 juni  Varend Corso   Inschrijfformulieren worden binnenkort  

       Neergelegd. 

       Info m.b.t. kleding wordt nog nader bepaald 
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9 juli   Honselersdijk   De Hunselaer 14.00 uur 

24-9   Monster   De Opmaat (14.30) 

1 oktober  Naaldwijk   De Rozenhof (14.30 uur) 

 

 Inschrijflijsten worden klaargelegd. 

 Worden er tussentijds nog meer optredens aangevraagd dan laten we jullie dit z.s.m. weten. 

 

 

- Repetities!!! 

Wij willen jullie vriendelijk doch dringend verzoeken om in het vervolg iedere week tijdens de repetities 

je witte boekje mee te nemen, want het kan zo maar zijn dat we niet van het scherm zingen maar uit 

het witte boekje.  

 

 

- Toelichting ALV 

Helaas is mijn mededeling over het verlaten van Paula van Dorsten uit de Muziekcie en Anita van der 

Wel uit de Sponsorcie niet goed uit de verf gekomen. 

Ik had van deze dames een mail ontvangen waarin ze beiden hun deelname in deze commissies 

opzegden, wat ik helaas betreurde, en dat heb ik uiteraard  ook  aan hen via de mail laten weten en hen 

daarom heel hartelijk bedankt voor hen inzet. Ik zou dit ook tijdens de ALV nog mondeling melden aan 

de overige leden. 

En daarin ben ik zeer onduidelijk geweest naar de leden is mij vanmorgen ter ore gekomen en vandaar 

bied ik nog even mijn excuses aan beiden dames en ook aan de overige leden dat deze mededeling niet 

volledig is geweest. 

Jullie begrijpen hopelijk dat er geen opzet in het spel was maar een menselijke  vergissing,  drukte en 

spanningen van de laatste weken is mij  parten gaan spelen en ik heb deze mededeling niet goed 

overgebracht.  

Ik hoop dat jullie mij kunnen vergeven. 

 

- Sponsormiddag 

A.s. zaterdagmiddag 26 maart heeft Koor4Fun een sponsormiddag georganiseerd voor onze sponsoren. 

De sponsors zijn uitgenodigd bij Stolze Classic Cars in de Lier en wordt gezorgd voor een rondleiding en 

een hapje en een drankje. 

 

Ik hoop jullie a.s. woensdag weet te zien in De Binnenhof 
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Hartelijke groet namens het bestuur, 

 

Patricia Franke, voorzitter. 


