
 
     
 
 
 

Nieuwsflits 10-2021  
 
 

Zo langzamerhand gaat de samenleving en dus ook wij weer terug naar 
“normaal” en dat betekent dat we elkaar weer zeer binnenkort kunnen spreken 

en ook, uiteraard met inachtneming van het coronaprotocol, samen kunnen gaan 
zingen. 

Op dinsdagavond 29 juni zal in de Oosterkerk de Algemene Leden Vergadering 
plaatsvinden. De week daarop zien we elkaar opnieuw bij de Buitenborrel op 6 
juni van 17.00-19.00 uur op het terras van het Duincafé in de Kennemerduinen 

en op 13 juli starten dan de repetities in de Oosterkerk. We zullen dit jaar, zoals 
al eerder aangekondigd, geen zomerstop hebben. Tijdens de vakantie van Ago 

zal Hans zijn taak overnemen. 
 
Verzoeknummers 

Na zo’n lange tijd niet zingen, willen we een aantal repetities lang muziek 
uitkiezen die we lekker kunnen doorzingen. Als we wat meer gewend zijn, 

kunnen we in een later stadium weer het instuderen van muziek invoeren.  
We doen daarom een oproep om verzoeknummers door te geven. Dit geldt ook 
al voor de liederen tijdens de ALV. Is het bekende muziek uit ons repertoire, dan 

is vermelding waar het te vinden is, voldoende. Is het bekende muziek buiten 
ons repertoire, stuur dan een scan/kopie mee naar het secretariaat. De 

uiteindelijke keuze ligt bij de muziekcommissie en Ago en Hans. 
 

 
Bericht van de Doopsgezinde Kerk 
Haarlem, 11 juni 2021 
 
Geachte bestuursleden, 
 

Omdat het al zo lang geleden is dat jullie  in ons gebouw konden komen zingen even een bericht 
van ons. Net als iedereen kijken wij elke keer met grote nieuwsgierigheid naar de persconferenties 
op tv. Wat zal er wanneer weer mogelijk zijn? 
 
Als kerkelijke gemeente mogen wij sinds afgelopen zondag weer een lied aan het eind van de 
dienst samen zingen, niet voluit maar op spreekvolume. En dat met slechts 35 personen in de 
kerkzaal. 

 
Voor koren is er nog steeds niet veel nieuws. Het laatste bericht was dat er buiten gerepeteerd 
mag worden.  
Toch ziet het er naar uit dat het in de loop van de zomer weer langzaam   terug gaat naar normaal. 
Verschillende van jullie hebben al eens gebeld met de vraag of wij weten wanneer er begonnen kan 
worden.  En daar hebben we geen antwoord op. 
 

Wij hebben nl. een ventilatieprobleem in ons gebouw.  23 augustus beginnen de werkzaamheden 
om dit te verhelpen. Wanneer het klaar is kunnen we op dit moment  niet zeggen. 
Zo gauw wij meer weten horen jullie dat.  
We vinden het heel vervelend dat we  geen beter nieuws hebben, want  we kijken er naar uit om 
jullie weer te horen repeteren. 
 

Met vriendelijke groet, Janneke Kanbier Secretaris  kerkenraad 
Doopsgezind Haarlem 



 

 
Agenda ALV 

 
NB De genummerde bijlagen worden als aparte bestanden meegestuurd met 
deze Nieuwsflits 

1. Opening en mededelingen     
 

2. Ingekomen  
-Berichten absentie en opzeggingen 

         Opgeven voor rondvraag 

3. Jaarverslag 2020 secretaris (bijlage)       
 
4. Verslag Kascommissie en financieel jaarverslag 2020 (bijlage) 

 
5. Jaarplan 2021-2022 met begroting (bijlage) 

6. Vaststelling minimumcontributie  
 
Pauze 

 
7. Commissies 

Verslagen van de muziekcommissie, PR en ledenwerving en 

jubileumcommissie 
 

8. Personalia 
-Jubilaris 25 jaar koorlid 
 

Aftredende bestuursleden 
-Eefke Radëcker reglementair aftredend voorzitter bestuur: voorgedragen 

Emma van Dongen. Tegenkandidaten graag melden vóór 20 juni. 
- Huyb Kelder reglementair aftredend; voorgenomen besluit Huub Carbo 

als nieuwe penningmeester bekrachtigen 
 
“Hoe meer handen hoe minder werk” 

- Gezocht: Bestuurslid zonder portefeuille  
- Gezocht: stemgroepcoördinatoren i.v.m. nieuwe indeling en vacature. 

Taakomschrijving toegevoegd Zie onder.  
-Gezocht: 3 leden voor nieuwe kascommissie 
 

Meld je bij voorkeur voorafgaande aan de ALV aan voor een van 
bovenstaande taken. 

9. Rondvraag en sluiting  
 
 

 
 



 

 
TAAKOMSCHRIJVING STEMGROEPCOORDINATOREN 
Deels uit: Artikel 5 Huishoudelijk Regelement 

 
Het bestuur vraagt in totaal drie stemgroepcoördinatoren. Er is een stemgroepcoördinator voor de 
bassen en tenoren; één voor de alten en één voor de sopranen. 
Een stemgroepcoördinator: 
1.Vangt aspirant-leden op: neemt tijd voor kennismaking, zorgt voor een plaats en partituur 
2.Helpt zo nodig nieuwe leden toegang te krijgen tot de belangrijkste onderdelen van de website. 
3. is meldpunt (voor de eigen stemgroep) bij verhindering en houdt de absentielijst van de 

betreffende stemgroep bij en geeft die door aan de functionaris interne zaken. 
4. neemt bij langere afwezigheid van een lid uit zijn/haar stemgroep contact op en meldt eventuele 
zorgen aan de functionaris interne zaken van het bestuur, 
5. is een aanspreekpunt voor de stemgroep en geeft gesignaleerde wensen/zorgen aan de 
functionaris interne zaken van het bestuur door, 
6.kan eigen ideeën m.b.t. de stemgroep aan het bestuur doorspelen, het initiatief nemen om zelf 
een extra repetitie met de stemgroep te houden etc 

 
 

Procedure Oosterkerk 
In de kerkzaal is via eigen CO2-meting gebleken dat de lucht langdurig goed 

blijft en er tijdens zingen slechts geringe vervuiling optreedt, die heel ver onder 
de grens blijft van wat nog toelaatbaar is. 

De procedure voor het samenkomen in de Oosterkerk tijdens de ALV wordt als 
volgt: 
Kom niet als je denkt dat je iets onder de leden hebt. 

In de kerk zal van te voren verse lucht worden ingelaten via de ramen. Deze 
blijven aan 1 kant van de zaal open tijdens ons verblijf. 

Bij binnenkomst: handen ontsmetten en mondkapje op tijdens het lopen. Noteer 
je present. 
Neem plaats op een van de stoelen die rastergewijs op een afstand van 1,5 

meter staan. 
Ter plaatse zal worden gemeld hoe consumpties worden uitgedeeld.  

 
Muzikale initiatieven 
 

https://site.koorbiennale.nl/?ref=132&title=Kaartverkoop%20LIVE%20from%20
Haarlem%20gestart 

 
Philharmonie/Stadschouwburg: vanaf 21 juni kun je kaarten reserveren voor het 
nieuwe programma, niet meer per stream maar live als publiek in de zaal. 
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