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Enquête 
 
Zoals eerder aangekondigd, ontvang je hierbij in een bijlage de enquête van het 
bestuur. We vinden het enorm belangrijk dat jullie je reacties geven op de visie van 
het bestuur. Zo kunnen we beleid uitzetten waar draagvlak voor is. We hopen op veel 
ingevulde formulieren en zullen z.s.m. na de inleverdatum met een terugkoppeling 
komen. Leneke en Emma zullen enquête verwerken. 
 
Kaartverkoop Vreugde en Verdriet 
 
De digitale flyer is klaar voor ons concert Vreugde en Verdriet. Je kan deze nu- zie 
bijlage- doorsturen aan al je vrienden en bekenden. Kaarten kunnen worden 
aangevraagd door een mail te sturen naar post.hgk@gmail.com. Koorleden die 
meerdere kaarten bestellen voor fans, vragen we de kaarten na ontvangst uit te 
delen aan hun bezoekers. Dit om opstopping bij de kerk bij de ingang te voorkomen. 
De overige concertbezoekers ontvangen hun toegangsbewijs, i.c. programmafolder 
inclusief consumptie, bij binnenkomst.  
NB het eerste kaartje is al verkocht! 
 
Bericht van Ago 
 
“Op 26 maart zal ik een van de solisten zijn in  Carmina Burana van Orff. 
Het wordt georganiseerd door Hagacantare in Den Haag, en is een scratch gebeuren 
olv Danny Nooteboom. Overdag repeteren, in de avond een openbaar concert. 
Mochten er mensen zijn van mijn koren die hier aan mee willen doen, dan kan dat. 
Zie de bijlage voor meer info. Voor het concert kunnen kaarten worden gekocht à 20 
euro. Aangezien ik weet dat er mensen zijn die meedoen, of mee willen doen, dan 
wel komen luisteren, stuur ik bij deze de info als los bestand. 
Hartelijke groet”, 
Ago 
 
 
Korenlint 
Op de Algemene Ledenvergadering is door middel van een peiling vastgesteld dat 
een grote meerderheid voor deelname is. We hebben ons aangemeld voor zaterdag 
10 september en hebben daarbij aangegeven dat we niet in de Grote Bavokerk willen 
optreden. We wachten af wat de organisatie daarmee doet. 
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Borrel na afloop 
 
Komende repetitie, dinsdag 22 februari, kunnen we eindelijk weer onze traditie van 
de maandelijkse borrel oppakken. Vanaf 22.00-ca 22.30 uur  vindt de borrel plaats. 
Kijk even of je voldoende betaalstickers hebt. Maak anders €15,- over voor 10 
consumpties op NL80INGB 000 4468 728 met vermelding “consumpties”. Stickers 
kan je halen bij Corrie. 
 
Coronaregels per 18 februari en 25 februari              (bron: Rijksoverheid) 
  
Per 18 februari: Algemene openingstijd tot 01.00 uur. Coronatoegangsbewijs + ID 
blijft verplicht bij bezoek aan onder meer horeca, theaters, musea en professionele 
sportwedstrijden. Bij minder dan 500 bezoekers: 1,5 meter vervalt, geen mondkapje 
en geen vaste zitplaats. Na corona-infectie ga je 5 dagen in isolatie. Je mag naar 
buiten als de laatste 24 uur klachtenvrij zijn. Klachten? Blijf thuis en doe een test. 
Haal een vaccin of boosterprik. Zorg voor voldoende frisse lucht. Hoest en nies in je 
elleboog. Was vaak je handen.  
 
Per 25 februari: Normale openingstijden. Einde 1,5 meter afstandsregel. Einde vaste 
zitplaats. Mondkapje alleen nog verplicht in het OV en op de luchthaven. 
Coronatoegangsbewijs (3G) vervalt. Testen voor Toegang (1G) nodig bij activiteiten 
binnen zonder vaste zitplaats met meer dan 500 bezoekers (zoals nachtclubs, 
concerten en festivals).  
 
Wat geldt nu al 
 
Werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor.  
Bezoek thuis weer gewoon mogelijk.  
Het vervallen van deze laatste maatregel heeft de bassen al doen besluiten om 
gezamenlijk extra te repeteren. En ook de alten gaan repeteren o.l.v. Hans van 
Beelen.  
  
Rode strik voor de heren 
 
Dresscode voor de mannen op het concert is onder meer een rode strik. Zonder dat 
ik er aandelen voor krijg: de “basic rode” vlinderstrikken met elastiek bij Jan 
Monnikendam zien er voor €1,95 niet slecht uit. 


