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Nieuwsbrief Koor4Fun  
 
 
Naaldwijk, 7 maart 2020 
 
 
 
Beste leden, 
  
Hierbij de nieuwsbrief van 7 maart 2020. 

 

1. Jaarvergadering 

N.a.v. onze jaarvergadering afgelopen woensdag 19 februari hebben we een nieuw bestuur gekozen: 

Voorzitter:  Patricia 

Penningmeester: Lia 

Secretariaat:  Margit 

Bestuurslid:  Lucia 

Bestuurslid:  Henk 

Wij hebben ondertussen tot ieders tevredenheid onze 1e vergadering ‘achter de rug’ en hebben de taken 

verdeeld. 

Taken zoals:  

1. Henk is verantwoordelijke voor: 

a. Info vergaren t.a.v. optredens + korenfestivals + overige evenementen (Samen met EC) 

b. Communicatie samen met Patricia met verantwoordelijke (Henk) voor de Techniek  

c. Transport muziekwagen organiseren samen met Patricia 

d. Vanuit het bestuur deelname aan stuurgroepen 

e. Contactpersoon samen met Lia: Evenementen commissie 

f. Medeverantwoordelijk voor de agenda van het bestuur overleg 

2. Lucie is verantwoordelijk voor: 

a.  Presentatie/Kleding    

b. Contactpersoon: Binnenhof samen met Patricia 

c. Contactpersoon: Dirigent over presentatie 

d. Contactpersoon samen met Margit: Sponsorcommissie 

e. Vanuit het bestuur deelname aan stuurgroepen/evenementen 

f. Medeverantwoordelijk voor de agenda van het bestuur overleg 
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3. Margit is verantwoordelijk voor: 

a. Notuleren van alle bijeenkomsten (behalve van het commissieoverleg) 

b. Verzorgen van de jaarstukken t.b.v. de jaarvergadering 

c. Aanvragen, indien nodig, van eventuele subsidies bij diverse instanties (samen met Lia) 

d. Vanuit het bestuur deelname aan stuurgroepen/evenementen 

e. Contactpersoon samen met Lucie: Sponsorcommissie 

f. Medeverantwoordelijk voor de agenda van het bestuur overleg 

 

4. Lia is verantwoordelijk voor: 

a. Alle lopende financiële zaken rondom het koor (innen van contributie, betalen van facturen etc.) 

b. Jaarlijks opmaken van de financiële stukken t.b.v. de jaarvergadering 

c. Aanvragen, indien nodig, van subsidies bij diverse instanties (samen met Margit) 

d. Vanuit het bestuur deelname aan stuurgroepen 

e. Contactpersoon samen met Henk: Evenementen commissie 

f. Contactpersoon van webbeheerder  

g. Mail behandelen in postvak Koor 4Fun outlook  

h. Medeverantwoordelijk voor de agenda van het bestuur overleg 

 

5. Patricia is verantwoordelijk voor: 

a. Voorzitten van de bijeenkomsten 

b. Medeverantwoordelijk voor de agenda van het bestuur overleg 

c. Opstellen van de nieuwsbrief 

d. Contactpersoon Dirigent 

e. Contactpersoon Muziek commissie 

f. Ondersteuning aan de Presentatie/kleding commissie 

g. Transport muziekwagen samen met Henk 

h. Correspondentie in- en extern (outlook postvak Koor 4Fun)  

 

2. Springfestival 3 april 

Wij willen alle leden motiveren en aan te moedigen om de kaartverkoop te bevorderen, wij verplichten 

niemand om kaartjes te kopen zie onderstaande tekst van de vorige nieuwsbrief: 

• “Dit jaar zingen wij niet voor het goede doel maar willen wij kaartjes gaan verkopen, daarom een 

vriendelijk verzoek aan alle leden om 2 kaartjes te kopen en deze dan weer door te verkopen. Op deze 

wijze hebben we al wat inkomsten (om de kosten te dekken) en natuurlijk zijn we dan verzekerd van 

publiek, m.a.w. ‘het mes snijdt aan 2 kanten’.” 

 

 

Ik neem aan dat bovenstaande tekst voor zichzelf spreekt en ik betreur het wanneer er gesproken wordt over 

het verplicht kopen van kaartjes, wij kunnen niet in ieders portemonnee kijken en ieder moet voor zichzelf 

bepalen of je kaartjes koopt en hoeveel kaartjes je wil kopen. 

Maar weet dat alle opbrengst ten goede komt van ons Koor! 
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Repetities: 

 

Maand maart: 

2e woensdag 11 mrt van 19.00 – 19.30 uur de Binnenhof  Alten 

3e woensdag 18 mrt van 19.00 - 19.30 uur    Tenoren & Bassen 

4e woensdag 25 mrt van 19.45 – 22.00 uur    Repertoire voor 3 april 

 

Maand april: 

1e woensdag 1 april       Geen Repetitie 

 

Donderdag 2 april van 19.00 – 22.00 Teejater  Generale repetitie 

Vrijdag 3 april  Aanwezig 19.45uur  Teejater  Springfestival 

2e woensdag 8 april 19.00 -19.30  De Binnenhof  Sopranen 

3e woensdag 15 april 19.00 - 19.30     Alten 

4e woensdag 22 april   19.00 - 19.30     Tenoren & Bassen 

 

Maand Mei 

1e woensdag 6 mei van 19.00-22.00 De Binnenhof  Sopranen 

2e woensdag 13 mei van 19.00-22.00    Alten 

3e woensdag 20 mei van 19.00-22.00    Tenoren & Bassen 

 

3. Optredens 2020:  

o Zaterdag 21 maart middag Korenhappening, Anjerlaan in Naaldwijk; 

▪ Wij mogen ‘inzingen’ om 15.00 uur 

▪ Om 15.30 start ons optreden tot 16.00 uur 

▪ Evenementen cie. stuurt mee info per mail 

o Vrijdagavond 3 april Springfestival in Teejater; 

o Zaterdag 9 mei Korenfestival in Rotterdam ‘Rotje Knor’; 

▪ Woensdag 11 maart zal ik meer toelichting geven m.b.t. het vervoer 

o Vrijdag 29 mei de Kreek in ‘s-Gravenzande, tijd wordt nader bekend gemaakt; 

o Maandag 15 juni tot 21 juni Korenfestival in Calella in Spanje; 
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o Varend Corso op 2, 3, 4 en 5 juli. (Inschrijflijsten volgen later) 

De inschrijfformulieren liggen bij iedere repetitie op de tafel klaar en info over de optredens volgen nog. 

 

4. Overige mededelingen 

• Varend corso 

Stuurgroep (Margo, Arjo, Piet, Lucie, Lia en ik) zijn voor de 2e keer bij elkaar gekomen. 

We hebben al een aantal afspraken gemaakt over de organisatie en zullen de acties die hieruit 

voortvloeien de komende weken/maanden gaan uitvoeren. 

Margo zal volgende maand jullie vooraf aan de repetitie bij praten over ons thema en wat we waarmee 

willen. Ook worden binnenkort de inschrijfformulieren klaargelegd, zodat iedereen zich kan inschrijven 

voor één bepaalde dag. 

IK zal hierbij de link van het Varend Corso plaatsen en als je Ctrl (linksonder) + op de linkermuisknop 

dubbelklikt kom je direct op de website van het Varend Corso https://varendcorso.nl/programma/. 

 

• Calella 

In week 25, 15 juni vertrek en terugreis is op zondag 21 juni. (Nadere info volgt nog) 

We hebben momenteel 49 leden (incl. partners) die zich hebben opgegeven, heb je je nog niet opgegeven en 

heb je zin om mee te gaan dan kan je je aanmelden via de mail secretariaat@koor4fun.nl  of mondeling bij 

Lia. 

Ik kan nu alvast doorgeven dat er op woensdag 17 juni geen repetitie is, maar wel op 24 juni. 

 

 

• Sponsor nieuws 

2 mei worden onze sponsoren uitgenodigd voor een rondleiding bij Joop Stolze Classic Cars in De Lier. 

De uitnodiging volgt binnenkort. 

Bij deze nieuwsbrief stuur ik jullie een bericht van onze sponsorcommissie (Anita en Angeline). 

 

 

 

 

Hartelijk groet, 

 Patricia Franke, voorzitter 
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