
                                                                                      

Nieuwsflits 14-2020 
Hopelijk is iedereen nog coronavrij en blijven we voorzichtig ondanks de 
versoepeling van de regels. 
Deze Nieuwsflits start met een link naar een persoonlijk woord van Ago aan 
het koor met vervolgens het thuiswerkprogramma voor de komende dagen. 
Verder maken we een begin met de digitale Algemene Ledenvergadering met 
uitleg over de procedure rond vragen stellen en stemming. De stukken van de 
ALV worden hierbij opnieuw meegestuurd.  

Reacties op Nieuwsflits 13: 
Op de laatst verzonden Nieuwsflits is veel gereageerd: koorleden hebben  
meegedacht, gewaarschuwd, tips gegeven en een tiental leden heeft laten 
weten dat ze op korte termijn nog niet in koorverband zou willen gaan zingen.  
Evenals Ago is het bestuur van mening dat de uitkomst van onderzoek naar 
aerosolen cruciaal is om maar te overwegen of, en in welke groepsgrootte, we 
samen zouden kunnen gaan zingen.  
Van Esther en van Gerrie Meijers ontvingen we de link van een artikel uit 
Trouw over het Amsterdams Gemengd Koor. Aangezien ook Ago hiernaar 
verwijst delen we de link hierbij: 

https://www.trouw.nl/verdieping/die-ene-passion-die-wel-doorging-met-
rampzalige-gevolgen~b4ced33e/ 

Persoonlijk praatje van Ago: 

https://youtu.be/x0a7cME6yUU 

De huiswerkvideo's van deze week: 

Adem: 
https://youtu.be/tb7v6ESyKiY  

Inzingen: 
https://youtu.be/uLLeisK0H8I 

Deze week gaat Ago in op het eerste gedeelte van het Regina Coeli uit 
Cavalleria Rusticana: 

https://youtu.be/tqk4bJoEpIY 
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Ave Maria van Mascagni op het Intermezzo uit Cavalleria Rusticana, gezongen 
door Hans en Ago: 

https://youtu.be/g5hXHKOLZlM 

Procedure ALV: 

Vanaf vandaag, 13 t/m 27 mei, heeft ieder de gelegenheid om vragen te 
stellen over of naar aanleiding van de verslagen en de begroting. Stuur je 
vragen naar het secretariaat. 
Rond 3 juni worden de vragen met de antwoorden daarop aan iedereen 
verzonden. 
Vervolgens kan je van 3 t/m 10 juni stemmen via onze website of je ja of nee 
akkoord gaat. 

Let op! Alle stukken, met uitzondering van het verslag van de kascommissie,  
zijn al eerder naar iedereen verzonden, dus voor coronatijd. 
Wel is een belangrijke wijziging onlangs nog door het bestuur toegevoegd: het 
voorstel om de contributie te verhogen met €20,- is hierbij ingetrokken. 

Haarlems Gemengd Koor 

Verslag kascommissie over het jaar 2019   

Op 28 februari 2020 hee/ de kascommissie (A. Deiman en T.A. Out) het financiële verslag van het Haarlems 
Gemengd Koor over het boekjaar 2019 gecontroleerd. De penningmeester (H. Kelder) hee/ het verslag 
uitgebreid toegelicht en een heldere inzage gegeven in het financiële beleid.  

Uit steekproeven is gebleken dat de weergegeven cijfers in het verslag overeenkomen met de verkregen 
inkomsten en de gemaakte uitgaven. De banksaldi zijn gecontroleerd, en het verslag is daarmee in 
overeenstemming. 

Op grond van onze bevindingen stellen wij de leden van het Haarlems Gemengd Koor de penningmeester te 
dechargeren voor het gevoerde financiële beleid en hem te bedanken voor zijn inspanning.  

De kascommissie deelt de grote zorgen van de penningmeester over de vermogensposiMe van het koor. 

Heemstede, 11-05-2020 

A. Deiman 

B. T.A. Out   

https://youtu.be/g5hXHKOLZlM


 


