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zondagmiddag 02-10-2011 de Watersteeg

zondagmiddag 19-01-2020 het AAtrium
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HET BEGIN
Vier echtparen (Elly & Jan van Liempt, Nellie & Arie Weber, Laura & Ron
Zalme, Corrie & Piet de Zwart) komen op 30 november 2010 voor het eerst
bij elkaar met het idee een nieuw koor op te richten.
Dat wordt “gezelligheidskoor The Happy Singers” met als voorlopig bestuur:
- voorzitter Ron Zalme
- secretaris/penningmeester Elly van Liempt
- bestuursleden Jan van Liempt, Arie Weber en Piet der Zwart

Ron Zalme

Elly v. Liempt

Jan v. Liempt

Arie Weber

Piet de Zwart

De eerste beslissingen worden genomen :
a. Het moet een gezelligheidskoor worden met een gevarieerd repertoire, bestaande uit Nederlandse, Duitse en Engelse liedjes, oud en modern.
b. De oprichtingsdatum wordt vastgesteld op 01 januari 2011.
c. Op 03-01-2011 wordt het koor ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 51646412.
d. De eerste repetitie wordt aangekondigd in het Brabants Dagblad van
07-01-2011 voor dinsdagavond 11-01-2011 in wijkcentrum “de Lapvoet” aan de Leest.
e. Aafke Visser wordt aangesteld als dirigente.
Het is best druk, maar het loopt nog niet echt geweldig (beetje rommelig)
de eerste repetitie (meezingen met bandmuziek), en dirigente Aafke concludeert dat dit voor haar een stapje te ver is.
Op de 2e repetitieavond, 25-01-2011, neemt Anne-Marie van de Laar het
dirigeerstokje over.
De eerste repetities werd gebruik gemaakt van bandmuziek en Jurrie
nam zijn gitaar mee om ook enkele nummers te begeleiden.
Vanaf 05-04-2011 worden we op keyboard begeleid door Anny Smith;
aanvankelijk nog eens in de maand, maar al snel komt Anny elke repetitie.
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Jurrie heeft het volgehouden tot en met zondag 26-03-2017. Dan willen
zijn vingers niet echt meer en hangt hij zijn gitaar aan de wilgen.
Gelukkig hebben we Boudewijn nog. Eerst samen met Jurrie, maar de
laatste drie jaren begeleidt hij enkele liedjes solo op zijn gitaar.
Het keyboard wordt in het AAtrium ingeruild voor de piano
BESTUUR
Zijn het schoonheidsfoutjes, zijn het beginnersprobleempjes, wordt er
wel echt naar elkaar geluisterd, spelen onderlinge fricties een rol, een
verhuizing… Ach, alle begin is moeilijk, zullen we maar zeggen. Ook
gebeurt het dat men-het-niet-eens-kan-worden, of een bestuurslid besluit
dat deze functie niet echt bij hem of haar past, of de termijn van 3 jaar zit
er op. En dus wisselt het bestuur wel eens van samenstelling
Elly v. Liempt secretaris 06-01-2011 t/m 28-03-2011
Jan v. Liempt lid 06-01-2011 t/m 28-03-2011
Arie Weber
penningmeester 06-01-2011 t/m 18-12-2012
Ron Zalme
voorzitter 06-01-2011 t/m 31-10-2011
Piet de Zwart lid 06-01-2011 t/m 07-01-2020
Jurrie Steenkamp secretaris 03-05-2011 t/m 08-01-2013 , penningmeester 08-01-2013
t/m 05-01-2016 , voorzitter 05-01-2016 t/m 01-01-2021
Karin v.d. Brand lid 03-05-2011 t/m 08-01-2013 , voorzitter 08-01-2013 t/m 21-08-2014
Henk v. Opstal secretaris 08-01-2013 t/m 08-01-2019
Gerda Boerefijn lid 08-01-2013 t/m 05-01-2016 (enkele keren interim voorzitter)
Derk Duit
voorzitter 13-01-2015 t/m 10-04-2015
Esther Hakkenberg lid 05-01-2016 t/m 20-01-2017
Gerrit Zoet
penningmeester 05-01-2016 t/m 10-01-2021
Mathea v. Heijster lid 18-04-2018 t/m 01-08-2019
Agnes Rijk
lid 26-03-2019 t/m 01-08-2019 , secretaris 01-09-2019 t/m 01-01-2021
Annemieke Rood lid 02-07-2019 t/m 01-08-2019 , secretaris 01-09-2019 t/m 01-01-2021
Hennie v. Gastel lid 07-01-2020 t/m 01-01-2021

bestuur 2020

Gerrit Zoet

Agnes Rijk

Jurrie
Steenkamp
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Annemieke
Rood

Henny v.
Gastel
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- in memoriam In een periode van 10 jaar gebeurt er veel. Het meest word je toch geraakt
op het moment dat er een koorlid overlijdt. Dat grijpt ons allen aan. In dit
jubileumboekje denken wij vanzelfsprekend nog even terug aan Arie
Weber, Bep Roovers, Bert van de Ven, Piet de Zwart en Henk van Opstal..

Arie Weber

lid van 30-11-2010
t/m 18-12-2012 
penningmeester
van 06-01-2011
t/m 18-12-2012

Bep Roovers

lid van
22-02-2011 t/m
22-09-2017 

Bert v.d. Ven

lid van
14-11-2017 t/m
23-03-2020 

Piet de Zwart

lid van
30-11-2010 t/m
05-04-2020 
bestuurslid van
01-01-2011 t/m
07-01-2020

Lid van
Verdienste

Henk v. Opstal
lid van
06-09-2011 t/m
20-11-2020 
secretaris van
08-01-2013 t/m
08-01-2019

Als ik dood ga, huil maar niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is maar een lichaam dat ik achterliet
dood ben ik pas als jij die bent vergeten.
En als ik dood ga, treur maar niet
ik ben niet echt weg moet je weten
het is de heimwee die ik achterliet,
dood ben ik pas als jij dat bent vergeten.
En als ik dood ga, huil maar niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is het verlangen dat ik achterliet
dood ben ik pas als jij dat bent vergeten
dood ben ik pas als jij me bent vergeten.
Bram Vermeulen

LEDENAANTAL
Het ledenaantal is in de loop der jaren gegroeid. Natuurlijk zijn er ook
koorleden weer verdwenen (verhuizing, teleurgesteld, niet-echt-mijn-repertoire,
overleden), maar enkele keren zaten we toch dicht tegen de 45, hetgeen
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ons ertoe heeft bewogen hier een streep te trekken:
- 45 is een mooi aantal om elkaar te blijven kennen (sfeer)
- bij 45 kunnen er ook nog eens zo’n 10 afmelden om tóch een goed optreden te kunnen verzorgen
Saillant punt is dat het in deze 10 jaar nog niet is gelukt bij een feestje,
een repetitie of een optreden helemaal voltallig te zijn.
niets is zo charmant
vrouwenhumor

In elke relatie komt weleens ruzie voor.
Waarom mannen dat doen weet niemand.
als een spreukje aan de wand

Het ledenaantal, telkens vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering
in januari:
2011 jan 13 , feb 19
2016 30 d + 12 h = 42
2012 19 d + 9 h = 28
2017 32 d + 12 h = 44
2013 19 d + 7 h = 26
2018 33 d + 13 h = 46
2014 28 d + 10 h = 38
2019 27 d + 11 h = 38
2015 27 d + 10 h = 37
2020 30 d + 14 h = 44
REPETITIES
Onze repetities (en optredens) staan al bijna vanaf het begin onder
leiding van
dirigente

en pianiste

Anne-Marie
v.d. Laar

Anny
Smith

We beginnen in januari 2011 in wijkgebouw “de Lapvoet”, in het wijkcentrum “de Magneet” aan de Leest, huurprijs € 21,- per avond, en dat
eens in de twee weken op de dinsdagavond. De bestuursleden ruimen de
oefenruimte een beetje in en zetten de stoelen klaar. In de pauze staat de
bar tot onze beschikking, wordt een drankje genuttigd om de kelen te
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smeren en komen enkele leden tot bloei als “barkeeper”.

Op één van de weinige foto’s uit de beginperiode herkennen we AnneMarie v.d. Laar (dirigente), en de leden (vlnr) Jurrie Steenkamp (met gitaar), Bep
Roovers, Corrie de Zwart, Arie Weber, Nicoline v.den Acker, Ton Stoffelen, Lenie Boer, Tineke Oude Elberink, Henk v. Opstal, Gerda Boerefijn,
Nellie Weber, Thea Assink, Guus Hageman, Otto v. Boxtel, Piet de Zwart
en Elly v. Opstal.
wijkgebouw “de Lapvoet”
2011 - 22x, 2012 - 22x en 4 extra repetities o.l.v. Jurrie , 2013 - 22x,
2014 - 7x t/m dinsdag 01-04
Op 12 januari 2014 treden we voor het eerst op in Zorgcentrum “het
AAtrium”. Na afloop komen er ideeën om deze ruimte te gaan gebruiken
als repeteerruimte (hoger, ruimer, betere akoestiek). Na enkele gesprekken
is ook de CliëntenRaad van het AAtrium positief, en starten we hier op 15
april met onze eerste repetitie.
De ruimte “de Taveerne” mag door ons gratis worden gebruikt, evenals
de piano, en als dank daarvoor treden wij zo’n 2 à 3 keer gratis op in het
AAtrium.
* Wij zijn “te gast”, en dus lopen er af en toe wat bewoners heen en weer,
komen een kijkje nemen, kletsen wat, en klinkt er soms wat geluid van
het zorgpersoneel.
* De “drankwagen” wordt keurig op tijd voor ons klaargezet, en dus zijn
we ook nu weer in de pauze verzekerd van een drankje.
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Helaas gingen de consumptieprijzen langzaam omhoog :
- fris € 0,75  € 1,-  € 1,25  € 1,75
- wijn-bier € 1,25  € 1,75  € 2,25  € 2,50
totdat het niveau van de horeca bereikt was.
Taveerne AAtrium
2014 - 16x vanaf dinsdag 15-04 , 2015 - 23x , 2016 - 24x , 2017 - 22x,
2018 - 23x,
2019 - 21x en één afgelast i.v.m. buikgriep in het AAtrium,
2020 - 5x en toen kwam corona
De eerste jaren repeteerden we van 20.15-21.30 uur en van 21.45-22.15
uur, met een kleine pauze. Vanaf januari 2019 hebben we onze repetitietijden aangepast; van 20.15 - 21.15 uur en van 21.30-22.15 uur.
* Het eerste deel van de repetitie gebruiken we in hoofdzaak voor het
aanleren en verbeteren van de liedjes, in een afwisseling van inspanning en ontspanning.
* Het tweede deel van de repetitie zingen we voornamelijk bekende liedjes, en vooral ontspannen, zodat iedereen met een lekker gevoel naar
huis kan gaan.

Een vaak voorkomende opmerking na optredens is “Jullie staan zo statisch”. En dus is op ons verzoek in november 2019 Berdy Maertens-Stoof
(dansschool) aanwezig op de repetitie om haar licht te laten schijnen op het
“bewegen” van koorleden.
Met haar tips kunnen we aan de slag om te zien wat mogelijk is. Helaas is
het er nog niet van gekomen, o.a. door de corona, hier echt werk van te
maken.
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* Anne-Marie heeft in 2015 een operatie aan de stembanden ondergaan
en is op 4 repetities en 1 optreden vervangen door dirigente Delian
Corssmit.
* Als Anne-Marie af en toe eens niet aanwezig kon zijn op een repetitie
konden we altijd terugvallen op Jurrie.
* Pianiste Anny is één keer vervangen door pianist Ton Harterink (07-012013)
* De andere keren dat Anny afwezig is, en dat is gelukkig niet vaak voorgekomen, is gebruik gemaakt van de pianobegeleiding op band, afgespeeld op onze eigen geluidsbox. Al diverse keren zijn Anne-Marie en
Jurrie daarvoor bij Anny thuis geweest om opnames te maken (met eigen
opnameapparaat).
OPTREDENS
Wij zijn een gezelligheidskoor, wij repeteren eens in de 2 weken op de
dinsdagavond, en dan is het ook leuk om dat wat we geleerd hebben te
laten horen aan anderen; een optreden hoort erbij.

een overzicht van 10 jaar optredens :
2011

zondagmiddag 02-10 Watersteeg
zondagochtend 04-12 kapel Bernhoven

2012

zondagochtend 20-05
zondagmiddag 01-07
zondagochtend 16-09
zondagmiddag 06-11
zaterdag 10-11 kort
zaterdag 22-12 kort
zondagmiddag 23-12

Watersteeg
Slokdarmfestival (Molenstraat)
kapel Bernhoven
Zorghotel (dirigent Jurrie)
afscheidsmis moeder Anne-Marie
afscheidsdienst van Arie in het crematorium
Joachim & Anna (kerstmarkt)

kapel Bernhoven

Joachim & Anna
07
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niets is zo charmant

De sleutel tot geluk is
een goed humeur en een slecht geheugen
als een spreukje aan de wand
2013

zondagochtend 10-02
zondagmiddag 24-02
zondagmiddag 02-06
dinsdagavond 10-09
zondagmiddag 22-09
zondagmiddag 20-10

kapel Benhoven
Kroegoptreden Marktzicht
Korenmarkt Veghel
Joachim & Anna
Zorghotel
Joachim & Anna

korenmarkt Veghel
2014

zondagmiddag12-01
zondagmiddag 23-03
zondagmiddag13-07
zondagochtend 26-10
woensdagavond 05-11
woensdagmiddag 31-12

Marktzicht
AAtrium
Zorghotel
Fabriek Magnifique (in de Lambertuskerk)
AAtrium
Watersteeg
AAtrium “tussen de oliebollen”

Zorghotel
2015

zondagmiddag 11-01
zondagmiddag 12-07
zondagmiddag 27-09
zondagmiddag 11-10

Fabriek Magnifique
AAtrium “nieuwjaarsconcert”
d’n Brouwer (dirigente Delian Corssmit)
AAtrium
Joachim & Anna
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2015

zondagmiddag 15-11

2020

AAtrium

donderdagmiddag 31-12 AAtrium “tussen de oliebollen”

AAtrium “tussen de oliebollen”

Café d’n Brouwer
2016

zondagmiddag 17-01
zondagmiddag 06-03
zondagmiddag 24-04
dinsdagavond 14-06
zondagmiddag 02-10
zondagmiddag 20-11
zaterdagmiddag 31-12

Watersteeg “nieuwjaarsconcert”
Jubileum Concert Podiumzaal
AAtrium
Hertoghof
AAtrium (Jurrie dirigent)
Joachim & Anna
AAtrium “tussen de oliebollen”

niets is zo charmant

Nu kan ik jou wel gelijk geven
Maar dan hebben we allebei ongelijk
als een spreukje aan de wand
2017

zondagmiddag 26-03
zondagmiddag 11-06
vrijdag
29-09
zondagmiddag 01-10
zondagmiddag 31-12

AAtrium “nieuwjaarsconcert”
Korenmarkt
afscheidslied op de begraafplaats voor Bep
AAtrium
AAtrium “tussen de oliebollen”

Hertoghof

PieterBrueghelHuis
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2018

zondagmiddag 11-03
zondagmiddag 22-04
zondagmiddag 30-09
zondagmiddag 04-11
maandagmiddag 31-12

2020

AAtrium “nieuwjaarsconcert”
PieterBrueghelHuis
AAtrium
PieterBrueghelHuis
AAtrium “tussen de oliebollen”

tuinconcert Mariaheide

AAtrium

2019

zondagmiddag 10-02
zondagmiddag 14-04
zaterdagavond 29-06
zondagmiddag 06-10
zondagmiddag 10-11
dinsdagmiddag 31-12

AAtrium “nieuwjaarsconcert”
PieterBrueghelHuis
Tuinoptreden Mariaheide
AAtrium geannuleerd, Anny afwezig
PieterBrueghelHuis
AAtrium “tussen de oliebollen”

2020

zondagmiddag 19-01

AAtrium “nieuwjaarsconcert”

En dan ineens worden we overvallen door een pandemie, het coronavirus. Vanaf maart wordt er niet meer gerepeteerd en ook niet opgetreden……
ONZE FEESTJES
Aan het eind van ons eerste zangjaar wordt op dinsdagavond 20-12-2011
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de repetitie ingevuld als een “kerst-repetitie”. Uiteraard wordt er gezongen (speciale kerstbundel), maar er wordt ook tijd ingeruimd om gezellig
met elkaar te kletsen en wat te nuttigen, met een eigen bijdrage van
slechts € 5,-.
Je zou dit ons allereerste “interne feestje” kunnen noemen.
niets is zo charmant

Weten wat je zegt is beter
Dan zeggen wat je weet
als een spreukje aan de wand

In februari 2012 krijgt het bestuur een mailtje van Ricky v.d. Broek :
“Nu we toch in de toekomst aan het denken zijn, misschien een leuk idee om
de lente te vieren, met een optreden buiten, met een drankje en een kaasje.
Dan moet er wel naar Dinther gekomen worden. Bij evt. minder weer heb ik
binnen ook een grote hoge ruimte, mooi voor het geluid !!! Het is zomaar een
voorstel, maar ideeën waren toch welkom. We moeten zoals Anne-Marie
schrijft wel blijven verbinden, het is een leuk gezelschap.”
Het bestuur is meteen enthousiast, de koe wordt bij de horens gevat, en
dinsdagavond 10 april is het zover; het LenteFeestje is geboren.

En ook de volgende jaren worden we gastvrij ontvangen door Ricky.
In 2016 en 2017 vieren we ons LenteFeestje bij Els en Hans thuis, met de
onvergetelijke quiz-vragen van Hans.
In januari 2018 is er overleg met het PieterBrueghelHuis. Wij krijgen gratis
de beschikking over de grote zaal voor onze interne feestjes, als wij hier
ook een 2-tal optredens verzorgen. Dat is een gemakkelijke en voor ons
zeer voordelige deal.
11

2010/2011

2020

Het eerste LenteFeestje is nog niet voorbij, of er dient zich een 3 e feestje
aan. We sluiten het eerste deel van het jaar 2012, voor de vakantie, af met
een BBQ in de Lapvoet, voorbereid door Gerda Boerefijn, Leny Boer, Ricky
v.d. Broek en Jacqueline Cornelissen.

En daarmee zijn de drie jaarlijkse interne feestjes een feit: LenteFeest,
ZomerFeest en Kerstafsluiting.
In 2019 is zelfs besloten een aparte “feestcommissie” te benoemen, om
het LenteFeest en de KerstSpecial te organiseren. Het ZomerFeest blijft
een activiteit van het bestuur.
e-mail / website
Al in december 2010 is door de toenmalige secretaris Elly v. Liempt bij
Hostnet een domeinnaam vastgelegd, en wel thehappysingers.nl .
Op 15-12-2010 is door Elly ook een e-mailadres aangemaakt :
thehappysingers@hotmail.nl ,
en is er vanaf dat moment digitale corres-pondentie mogelijk.
Omdat Hotmail aan het verdwijnen is, en om meer mogelijkheden te
hebben, is het e-mailadres in september 2019 gewijzigd in
thsveghel@gmail.com .
In april 2013 is eveneens de webhosting gestart:
www.thehappysingers.nl ,
en een maand later is de website in de lucht. Dan wordt ook afgestapt
van het bestellen van foto’s tijdens repetities, en kan dit vanaf oktober
2013 online via onze website.
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Vanaf januari 2019 is de website vernieuwd (lay-out), en is het nu ook
mogelijk een 2e webmaster aan te stellen: www.thehappysingers.net .

LEDEN INFORMEREN
www.thehappysingers.net
thsveghel@gmail.com
Op de hoogte zijn en blijven is een eerste vereiste voor een goed functionerend koor. Niet voor niets dan ook maakt het bestuur hier serieus werk
van, bijvoorbeeld door middel van:
- de Algemene LedenVergadering in januari.
- mededelingen via de mail.
- de repetities.
- de mededelingen via de e-mail onder het kopje
HEBIKIETSGEMIST ?! ,
daags ná de repetitie, vanaf 2017 (ook handig voor hen die afwezig zijn).
- de Hèppie Klèp, vanaf 2013.

- en niet te vergeten een 2-tal enquêtes
De mening van de koorleden telt !
En dus wordt af en toe, via een enquête, aan de koorleden gevraagd hoe
er over een aantal zaken gedacht wordt. In 2016 is dit gebeurd, en
onlangs nog aan het begin van 2020.
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Gevraagd werd o.a. naar het repertoire (ideeën ter uitbreiding), belangstelling voor bestuurswerk, mogelijkheden assistentie te verlenen (geluid/klaarzetten stoelen/commissiewerk), en uiteraard kan men tips en aanbevelingen doorgeven. Het bestuur is blij met deze meningen.
niets is zo charmant

Je mag alles zeggen in dit land
Maar het hoeft niet
als een spreukje aan de wand

KLEDING :
De eerste ideeën over kleding in 2011geeft meteen ook al aanleiding tot
wat troubles. De vrouw van de voorzitter koopt paarse stropdassen. Twee bestuursleden
voelen zich gepasseerd en besluiten te stoppen.

* Onze eerste outfit komt er toch, wordt ook wel “winterkleding” genoemd, en heeft zwart als basis :
- dames : korte of lange mouwen, een rok/jurk of pantalon, zwarte nylons of panty,
zwarte schoenen en een paarse corsage
- heren : zwarte broek, zwart overhemd, zwarte schoenen en paarse stropdas

* Misschien wel n.a.v. ons eerste LenteFeestje in april 2012, waar de
meesten een lente-dress hadden aangetrokken, ontstaat de basis voor
een ”zomer-outfit”: uitgangskleur is wit (speels / creatief / gezelligheid uitstralend).

Na diverse discussies kiezen we voor wit als basis, met :
- dames : witte blouse of jurk, jeans rok/broek mag ook, en een blauw sjaaltje
- heren : blauwe jeans, witte blouse en een blauw sjaaltje of stropdas

* Ter voorbereiding van het eerste lustrum is stof aangekocht (motief muzieknoten), en hiervan zijn diverse attributen gemaakt ter verfraaiing van
onze zwarte outfit : sjaals, omslagdoeken, giletjes, vlinderstrikjes en
stropdassen.
14
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DIVERSE COMMISSIES

* Repertoire Commissie

Aanvankelijk was er een Muziek Commissie, bestaande uit Laura Zalme,
Corrie de Zwart, Arie Weber, Elly van Liempt en Anne-Marie v.d. Laar.
Deze wordt op 13-10-2011 ontbonden en vanaf dat moment neemt het
bestuur dit voor haar rekening.
In 2015 stelt het bestuur toch weer een Repertoire Commissie in, die
zich o.a. bezig gaat houden met het repertoire (aanvulling/schrappen) én
het samenstellen van het repertoire voor een optreden.
- vanaf 2015 : Anne-Marie v.d. Laar (dirigente) , Jurrie Steenkamp (bestuur)
en Ans Duppen (koorlid)
- vanaf juli 2016 : Anne-Marie v.d Laar (dirigente) , Jurrie Steenkamp (bestuur) en Els v. Straten (koorlid)
- vanaf 2018 : Anne-Marie v.d. Laar (dirigente) , Anny Smith (pianiste) , Jurrie
Steenkamp (bestuur) en Els v. Straten (koorlid)
- vanaf maart 2020 : Anne-Marie v.d. Laar (dirigente) , Anny Smith (pianiste),
Jurrie Steenkamp (bestuur) , Els v. Straten (koorlid) en
Patrick Diebels (koorlid)

* Jubileum Commissie

In 2016 hebben de koorleden Pim en Pauline van Rij,
Lenie Boer, Esther Hakkenberg en Jurrie Steenkamp
(bestuur) een aantal activiteiten georganiseerd ter
opluistering van ons eerste lustrum :
- gebak tijdens de Algemene Ledenvergadering
- een jubileumboekje

- een jubileumconcert in de Podiumzaal aan de Noordkade, samen en in
samenwerking met bigband “The Big Bandits” van Muziekvereniging
Frisselstein
- de opname van een eigen CD (jubileumoptreden)
15
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- aanschaf “jubileumkleding” (sjaals, giletjes, stropdassen, vlinderstrikjes) ter verfraaiing van de zwarte outfit
- een jubileumspeldje
- een jubileumfeest voor koorleden plus partner
met puzzeltocht en bbq
- gratis optredens in de Watersteeg, Joachim & Anna, HertogHof en het
AAtrium
- een gast”docente” tijdens een repetitie, zangpedagoge Helena Hoogendorp
niets is zo charmant

Sommige mensen spreken uit ervaring
Anderen spreken uit ervaring niet
als een spreukje aan de wand

In 2020 is een Jubileum Commissie, bestaande uit de koorleden Corrie de
Zwart, Harry Fleuren, Herma Vierling, Thea Zoet en Jurrie Steenkamp
(bestuur) begonnen met de voorbereiding van ons 2e lustrum, ons 10-jarig
bestaan, in 2021.

* KasControleCommissie
Vanaf 2017 wordt onze boekhouding elk jaar gecontroleerd door een
Kas Controle Commissie:
- in 2017 door Hans v. Straten, Henny v. Gastel,
- in 2018 door Gerda Boerefijn en Frans v. Duinhoven
- in 2019 door Gerda Boerefijn, Frans v. Duinhoven en Claudia v.den Tillaart
- in 2020 door Frans v. Duinhoven, Claudia v.den Tillaart en Gerda v.der
Walle

* Feest Commissie

De interne feestjes werden meestal voorbereid door enkele koorleden.
Om wat meer structuur aan te brengen, en er verzekerd van te zijn dat
er enthousiastelingen zijn, is op de Algemene Ledenvergadering in
2019 een Feest Commissie in het leven geroepen, die jaarlijks wordt
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aangepast :
- 2019 : Gerda Boerefijn, Dorien v. Soelen, Herma Vierling, Thea Zoet,
Corrie de Zwart en Mathea van Heyster (bestuur)
- 2020 : Gerry v.d. Donk, Anja v. Gastel, Dorien v. Soelen, Thea Zoet,
Corrie de Zwart en Henny v. Gastel (bestuur)

en verder nog . . . :

- zeulen we in het begin een groot bord mee tijdens de optredens met
ons logo
- werd dit de laatste jaren vervangen door bordjes op de muziekstandaards
- werd zangpedagoge Helena Hoogendorp ook in 2017 nog eens uitgenodigd om ons allerlei tips te geven
- heeft onze doelstelling zijn uiteindelijke vorm gekregen :
*Wij zijn een gezelligheidskoor, waar samen zingen voorop staat.
*Wij blijven werken aan kwaliteitsverbetering, maar dit is niet een
doel op zich.
*Wij streven naar een gevarieerd repertoire, en niet te moeilijk.
- is er tot nu toe slechts één speciale groepsfoto gemaakt (5 afwezigen)

- is onze contributie al vanaf het begin vastgesteld op € 100,- voor individuen, en € 150,- voor echtparen, en nog nooit gewijzigd !
- heeft iedereen in 2020 de contributie betaald, ondanks de corona en
het niets meer samen kunnen doen
Corona Virus
En dan doet in maart 2020 Corona z’n intrede, en meteen ligt alles stil:
repetities kunnen niet meer doorgaan, optredens worden afgezegd.
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Zelfs vergaderen blijkt niet meer mogelijk (op één tuinbestuursvergadering en
één tuin-Jubileum Commissievergadering na).

Het bestuur probeert nog per e-mail te overleggen, maar veel zaken
komen niet uit de verf, en vereisen gewoon mondeling overleg om
meningen en standpunten te kunnen verduidelijken.
Toch zit het bestuur niet helemaal stil:
* Er wordt geprobeerd een ruimte te vinden waar zingen wel mogelijk is,
met die anderhalve meter regeling, maar dit blijkt onmogelijk, mede
door aanscherping van corona-regels.
* Elke 5 à 6 weken belt het bestuur met alle koorleden om even contact
te hebben, en om te horen hoe het eenieder vergaat.
* Via de e-mail verschijnt af en toe een mededeling en/of een Hèppie Klèp
met wetenswaardigheden.
* Besloten wordt om Anne-Marie en Anny de helft van de bijdrages te
blijven doorbetalen.
* Op initiatief van één van de koorleden is een whatsapp-groep aangemaakt, voor koorleden die het leuk vinden met elkaar contact te houden
en nieuwtjes uit te wisselen.
En nu maar duimen dat we in 2021 weer samen kunnen zingen.
niets is zo charmant

Chocolade lost geen problemen op
Maar dat doet een appel ook niet
als een spreukje aan de wand
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achter

