
Nieuwsbrief Koor 4Fun 

 

Naaldwijk, 13 september 2019. 

 

Beste leden, 

 

Het is alweer een tijd geleden dat jullie een nieuwsbrief hebben ontvangen, hierbij de 

nieuwsbrief van september 2019. 

 

 

Tijdelijke invulling vacature secretariaat  

Er hebben zich de laatste tijd een aantal veranderingen plaatsgevonden waarvan ik jullie op 

de hoogte heb gesteld, met name door het vertrek van de secretaris is er een vacature 

ontstaan in het bestuur en deze vacature moet op korte termijn worden opgevuld. 

Wij zoeken een kandidaat secretaris tot de ledenvergadering van februari 2020. 

Wij willen als bestuur een tussentijdse ledenvergadering houden op 16 oktober, als er een 

kandidaat zich heeft aangemeld voor deze tijdelijke vacature, kan deze persoon worden 

voordragen aan de leden. 

Wij vragen de eventuele kandidaten voor de tijdelijke secretariaat functie zich aan te melden 

vóór 9 oktober, dan zal er in de tussentijdse ledenvergadering van 16 oktober een besluit 

kunnen worden genomen. 

Als er een kandidaat zich heeft aangemeld zullen we deze kandidaat voordragen aan de 

leden, zijn er meerdere kandidaten dan zal er worden gestemd door de leden. 

 

Wijziging bestuurssamenstelling 

Het bestuur heeft een voorgenomen besluit genomen en dat houdt in dat wij het bestuur 

willen uitbreiden van 3 naar 5 personen. Tijdens deze tussentijdse ledenvergadering van 16 

oktober wil het bestuur dit in stemming brengen bij de leden. 

Hier liggen een aantal redenen aan ten grondslag o.a.:  

• Het bestuur wil hierdoor meer draagvlak creëren vanuit de leden; 

• Minder kwetsbaar qua bezetting in het bestuur; 

• En een bredere vertegenwoordiging vanuit de leden. 

 



Als de leden instemmen met een 5-hoofdig bestuur, dan kan het bestuur een aantal 

voorbereidingen ingang zetten voor de ledenvergadering van februari 2020. 

En één van de voorbereidingen is dat leden zich kunnen aanmelden voor 1 van de 3 ontstane 

vacatures voor het nieuwe bestuur die dan tijdens de ledenvergadering van februari 2020 

worden voorgedragen en worden benoemd. 

  

 

Buiten de repetitieavonden zijn er nog aantal leuke optredens te verwachten komende tijd: 

❖ 21 september Westland Korenfestival 

❖ 28 september Korenfestival in Oosterhout 

❖ 26 oktober Feestavond in Fusica 

❖ 23 november gezamenlijk optreden met Fusica in de Pijl 

 

 

 

Namens het bestuur, 

 

Patricia Franke 

Voorzitter Koor 4Fun 

 

 


