
Wat is er besproken in de bestuursvergadering van 22 juni 2020 

Aanwezig: Nico Zuurendonk, Ingrid Ronde, Trudy Bleijendaal, Machteld de Kuiper, Jan 

Stil, Bert Kroon ,Ada de Vaal is notulist. 

Afwezig: Ton van Kampen  

Vanaf 20.30 uur Aldert Fuldner. 

 

1. Opening:  

De agenda wordt vastgesteld 

 

2.Mededelingen 

• De koorleden die hebben opgezegd leveren alle muziek, rozen/sjaals in bij Trudy of 

een ander koorlid.  

• Bert heeft bij het RABO-ondersteuningsfonds € 2000.00 aangevraagd. Uitslag over 

2 weken. 

 

3.Notulen  

Notulen van 18 mei 2020 worden goedgekeurd. 

 

4 Ingekomen post 

• Opzeggingen lidmaatschap koor 

• Ziekmeldingen 

• Protocol Corona maatregelen zangkoren van de bond. 

• Verhuur podium Tremenda verschoven naar volgend jaar december. 

 

Uitgaande Post 

• Herinnering aan donateurs. 

• De nodige Sofytjes voor adverteerders en donateurs verstuurd c.q. 

rondgebracht. 

• Bert heeft brieven aan adverteerders verstuurd. 

 

5. Hoe nu verder de komende maanden? 

• Bazaar gaat niet door. 

• Kledingactie gaat wel door.  

• Zingen in kerkdienst van 27 september in de Morgensterkerk wordt in juli 

definitief een beslissing over genomen. 

• Kerstconcert is afgezegd onder voorbehoud. 

 

6.  Evaluatie Livestream. 

• Enthousiaste reacties van de koorleden. De verbondenheid wordt als heel fijn 

ervaren. Er zijn mensen die alleen zingen(lastig) maar ook zangers die met elkaar 

zingen en dat is een stuk prettiger. De repetitie van 1 uur is prima. 



• Aldert vindt het nog moeilijk om het juiste repertoire aan te bieden. Niet te 

moeilijk en niet te saai, maar dat lukt steeds beter. Al met al allemaal heel 

positief 

 

Wat nu als we in september nog niet kunnen zingen met elkaar? 

Er worden ideeën naar voren gebracht zoals bv. over de plek waar we eventueel kunnen 

gaan zingen, over het ventileren van de ruimte, over het zingen in groepjes, zingen met 

een gezichtsscherm.  

Maar de verbondenheid is cruciaal. 

Livestream is wel iets waar we ook in de toekomst meer mee kunnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


