
 
     
 
 
 

Nieuwsflits 9-2021  
 

 

 

Welkom Vera   

Vorige week heeft Hans ons het volgende geschreven:   

 
“beste HGK'ers, 
Ik wilde jullie graag laten weten dat onze dochter Vera donderdag 20 mei  om 

02:10 geboren is. Met mijn partner Wieneke en met Vera gaat het gelukkig goed. 
We zijn samen heel erg blij met Vera, zelfs nu we niet meer slapen. 
Hopelijk tot over niet al te lange tijd als we weer mogen zingen/musiceren met 

zijn allen. 
Vriendelijke groet,                    

Hans van Beelen, Teslastraat 58 2014 KN Haarlem, 0623266843 
 
Contributie 

Zoals jullie nog zullen weten hebben we voor het eerste kwartaal van 2021 
gevraagd om een minimumcontributie van €70,-. Deze noodzaak werd vooral 

ingegeven door het ledenverlies. Doordat de lock-down echter veel langer dan 
gedacht voortduurde, is de minimumcontributie weer voor het tweede kwartaal 

teruggezet naar €60,-, aangezien we veel minder zaalhuur betaalden dan 
begroot. 
Er zijn koorleden die bewust altijd meer contributie betalen dan het 

minimumbedrag. Mocht je echter onbedoeld het tweede semester meer hebben 
betaald, wil je dit dan zelf verrekenen met het derde kwartaal. 

 
Wie helpt het bestuur met juridische kennis? 
We hebben onlangs de Bestuursmap een update gegeven. Hierin staan de taken 

van de bestuursleden omschreven,  De laatste versie dateerde van 2017. Toen 
had de secretaris blijkbaar nog een koorstempel, voorzittershamer, briefpapier 

en enveloppen met HGK-logo. Times are changing. 
Uiteraard blijft archivering nog steeds een taak van de secretaris en wordt het 
archief vooral digitaal. Vraag waar we geen antwoord op hebben: 

                   hoe lang moet/mag je bepaalde data bewaren? 
We hopen dat jullie ons verder kunnen helpen. 
 
 
 



Corona 
Hier stond oorspronkelijk nog informatie van Koornetwerk over stap 2 van het Openingsplan 
van het kabinet, daterend van 19 mei. De nieuwste ontwikkelingen op de vrijdagse 
persconferentie van 28 mei zijn echter nog zo vers dat er op dit moment van schrijven nog 
geen nieuwe reactie is te vinden op hun website https://koornetwerk.nl/corona-actueel/.  
Houd hun website dus even zelf in de gaten. 
 
Weihnachtsoratorium 2022 
Opnieuw heeft de Philharmonie op “onze” zondag voor de kerst een ander koor 
geprogrammeerd met het Weihnachts. Komende maand hebben we hierover een gesprek 
met de nieuwe directeur van de Philharmonie.  
Dit houdt in dat we het Weihnachtsoratorium zullen gaan zingen op een andere locatie. We 
hopen daar binnenkort duidelijkheid over te geven.  
 
Werven van nieuwe leden 
De toekomst van het koor en dan specifiek het werven van nieuwe leden is de afgelopen 
maand vaak onderwerp van gesprek geweest in de groep meedenkers “werving”, de 
muziekcommissie en  tijdens de laatste bestuursvergadering met Ago (27 mei).  
Eefke zal in dit kader binnenkort aansluiten bij een webinar van de nationale korenbond 
KBZON met als veelzeggende titel “Grip op de toekomst”.  
Een greep uit de ideeën: open repetitie, scratchdag in het najaar al dan niet met zaterdagse 
cursussen vooraf, Jubileumconcert met aansprekende solist, meezingend publiek, meer 
theatrale uitvoering m.b.v. regisseur etc; actief op zoek naar tenoren.  
Zodra meer duidelijk is wanneer we weer starten met zingen, pakken we dit thema weer snel 
op. 
 
Algemene Ledenvergadering 29 juni 
Volgens de statuten moeten we voor de maand juli een ALV houden. Vorig jaar ging de ALV 
“digitaal” door. Maar nu gaat het zeker lukken om weer gewoon bij elkaar te kunnen zijn,  
We gaan er vanuit dat we tegen die tijd in ieder geval (niet-zingend) bijeen mogen komen in 
de Oosterkerk. Het is nog wachten op het bijeenkomen van de kascommissie (lees: als 
iedereen gevaccineerd is) , maar dan kunnen de stukken worden doorgestuurd. 
 
Duinborrel op 6 juli van 17-19 uur 
We hebben er heel veel zin in om elkaar allemaal weer te kunnen zien op de Duinborrel. 
Ruth heeft al heel wat voorwerk verricht. Meer informatie volgt t.z.t. 
 
Lekker doorzingen op de eerste repetities  
Nu het zo lang geleden is dat we samen hebben gezongen, willen we de eerste repetities 
vooral makkelijk wegzingende, bekende stukken op het repetitie-programma zetten. Als we 
weer wat gewend zijn, kunnen we het studeren weer gaan invoegen. Bedenk alvast wat je bij 
voorkeur zou willen zingen. Zodra we weten wanneer we van start mogen, vragen we je 
erom. 
 
Alle DATA op een rij 
24 juni  2021 Bestuursvergadering (Heb je input? Stuur deze dan naar het secretariaat) 
29 juni 2021 Algemene Ledenvergadering  
6 juli    2021 Duinborrel 17-19 uur 
15 mei 2022 Jubileumconcert Philharmonie 
? dec   2022  Weihnachtsoratorium 
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