
 
     
 
 
 

Nieuwsflits 12-2021 
 
 

Na de goed bezochte ALV, hopen we opnieuw op een grote opkomst bij de 
komende  

DUINBORREL 
dinsdag 6 juli, 17-19 uur 

           

Locatie: Het Duincafé ligt aan de (betaalde) parkeerplaats, Zeeweg, ingang ’t 

Wed en is ook bereikbaar met bus 81. 
Bij de ingang krijg je consumptiebonnen van Ruth.  
 

Eerste repetitie 
De eerste repetitie is op dinsdag 13 juli van 19.45-22.00 uur in de Oosterkerk.  

In Nieuwsflits no. 13 zal bekend worden gemaakt wat we dan gaan zingen. 
Naar aanleiding van de ALV hieronder een iets aangepast protocol: 
 

1. Doe thuis de gezondheidscheck; zie  
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck 
 

2. Mocht je niet gevaccineerd zijn, dan adviseren we je dringend om thuis een sneltest 
te doen voorafgaande aan de repetitie 

3. Desinfecteer je handen en houd 1,5 meter afstand 
4. Hoest in je elleboog en snotter in je papieren zakdoek. 

 
 

Kort verslag ALV 

Aanwezig van de 47 leden: 31 leden. 
Afwezig 5 zonder bericht, 11 met bericht van verhindering.  

Onlangs opgezegd: Marjan van Rooijen (wordt oppasoma) lid sinds 2019 en 
Marijke Elzenga, sinds 2015.  
Ellen de Vries is jubilaris: 25 jaar koorlid.  

 
De agendapunten van de ALV werden onderbroken door het zingen van liederen, 

waarbij het eerste “Verleih uns Frieden” werd opgedragen aan de overleden Henk 
Kruijer en Annemieke de Regt.  

 
Het Jaarverslag werd zonder wijzigingen goedgekeurd.  
Financieel verslag: Theo Out deed mede namens Huub Carbo verslag van de 

kascommissie. Alle genomen steekproeven bleken te kloppen met de gevoerde 
administratie en het financiële beleid over 2020, waarop de “oude” 

penningmeester Huyb decharge werd verleend en werd bedankt voor zijn 
inspanning.  
 

 

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck


Jaarplan 2021  

Al hoewel de onzekerheden over corona een wissel kunnen trekken op de 
plannen, weerhoudt dit ons geenszins er van om plannen te maken. 

 
Weihnachtsoratorium 
Uit het gesprek met de Philharmonie bleek dat de Bachvereniging in 2022 het 

Weihnachtsoratorium op haar programma heeft gezet. Dat zou betekenen  dat 
we óf moeten concurreren met deze professionals, óf pas in het volgende even 

jaar, 2024, het WO kunnen opvoeren in de Philharmonie. 
Hans van Tienhoven bracht ons op het idee om i.p.v. het Jubileumconcert in mei 
2022, dat vanwege corona en door gebrek aan een goede solist nog niet echt 

“body” had, het WO komende december -met optie op 12-12-2021- op te voeren 
in de Philharmonie. Zo houden we onze traditie in ere en is het iets makkelijker 

werven van nieuwe leden met een aantrekkelijk concert om mee te zingen. 
Het idee wordt gedragen door de koorleden op de ALV en zal verder worden 
uitgewerkt. 

 
Korenlint en open repetities 

Door de PR-groep/denktank werving en de muziekcommissie is druk meegedacht 
over het vergroten van ons ledental, met als meest dringende opdracht om het 

aantal tenoren te vergroten. Omdat de spoeling dun is (er zijn er überhaupt 
weinig) proberen we jonge tenoren te verleiden door ze bijvoorbeeld i.p.v. een 
horecabaantje, te betalen per repetitie. Daarnaast zullen we werven in IJmuiden, 

waar het oratoriumkoor door teruggelopen ledenaantal ter ziele is gegaan.  
Om onze naamsbekendheid te vergroten, kunnen we Korenlint op zaterdag 11 

september niet overslaan. Het geeft ons de kans om bezoekers/aspirant-leden 
uit te nodigen voor twee openbare repetities in oktober (en hopen daarbij dat de 
1,5- meter- afstand-regel dan is ingetrokken). Hopelijk kunnen we dan in de 

Grote zaal van de Philharmonie zingen.  
 

Begroting 2021 
De begroting is door de ALV vastgesteld.    
We zullen niet meer meedoen aan de Grote Clubactie: veel gedoe en levert 

weinig extra inkomsten op. 
Huyb zal de vraag nog beantwoorden waarom de verzekeringen zijn gestegen.  

Nb De concerten hebben een aparte eigen begroting die in principe quitte speelt. 
De minimumcontributie blijft vastgesteld op €60,- t/m eind december 2021. 

 
De muziekcommissie, PR/ledenwervingsgroep en de jubileumcommissie doen 

kort verslag van hun werkzaamheden. Die lagen voor een groot gedeelte stil.  
De Jubileumcommissie is een kooractiviteit aan het bedenken in Nederland in het 
voorjaar, en de muziekcommissie zal nu weer actiever worden met bovenstaande 

concerten in de planning. 
De PR in casu Hans van Tienhoven heeft – zie de website – hard gewerkt aan 

bekendmaking van ons 100-jarig bestaan, maar zag veel inspanningen verloren 
gaan door het afgelaste concert Vreugde en Verdriet. 
 

Bestuurs- en overige taken. 
Eefke en Huyb hebben in de afgelopen jaren zeer veel voor het HGK betekent. 

Met hun grote inzet en op hun eigen aimabele wijze kunnen ze het HGK nu 
financieel gezond, en in een goede sfeer overdragen aan de nieuwe bestuurders: 
Huub Carbo (penningmeester vanaf half augustus) en Emma van Dongen 



(voorzitter vanaf 1 september). Het bestuur wordt verder verrijkt met Leneke 

Nakken, bestuurslid zonder portefeuille, om mee te helpen bij de vele taken die 
ter tafel komen. Zittende bestuursleden zijn : Marianne Marcelis, Wim van der 

Meer en Corrie Cuperus. 
In de kascommissie zitten Harm Snater, Else Schmidt en als reserve Antoon van 
Raaij. 

Stemcoördinatoren: 
• mannenstemmen Antoon van Raaij 023 5268614 

a.van.raaij3@kpnplanet.nl 
• alten Jeannette Weustink 023 5378985 j.weustink@quicknet.nl 
• sopranen vacature ??? 

 
Rondvraag 

Joke Linders: de Oosterkerk is een tijdelijke locatie, totdat de Doopsgezinde kerk 
haar ventilatie op orde heeft (werkzaamheden starten pas in augustus) 
Klein Koor: Fieke en Annemieke regelden dit altijd samen. Fieke neemt het nu 

geheel over en is er mee bezig.  
Carla Bartels: traditioneel dankwoord, waarvoor dank! 

 
NB De akoestiek van de kerk liet het niet toe om letterlijk te notuleren. De 

verstaanbaarheid achter de bestuurstafel was vaak zeer lastig.  

 

Data om te noteren 
Dinsdag 6 juli 17.00-19.00 Duinborrel (geen repetitie) 

Dinsdag 13 juli 19.45-22.00 uur Eerste repetitie Oosterkerk en vervolgens 
weer elke dinsdag 
Zaterdag 11 september Korenlint 

Zondag 12 december (matinee) Weihnachtsoratorium Philharmonie 

 

 

Doe in je eigen kring ook mee om nieuwe leden te 
werven.  
Heb je  
            een zingende kleinzoon, 
                      een hooggestemde collega  

                                      of een zingende buur!  
 
Neem ze mee op de komende borrel en de repetities.  
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