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NIEUWSBRIEF
Verkorte notulen bestuursvergadering 22 augustus
Onder redactie van Frans Gallast.
Na de zomervakantie is het bestuur weer met volle energie aan de slag gegaan.
Post
Het bestuur neemt kennis van de brief van Nico Houtman waarmee hij om persoonlijke redenen voor
enige tijd het lidmaatschap van het koor opzegt.
Er is een uitnodiging ontvangen om op zaterdag 29 oktober een kort optreden te verzorgen in de
Bergkerk in het kader van de Pareldag. Besloten wordt om niet op deze uitnodiging in te gaan.
Culturalis heeft bericht dat aan het Kerstconcert 2011 een financiële bijdrage wordt verleend van
€ 3143,--.
Agenda
- John Trommel deed verslag van zijn werkzaamheden ten behoeve van de komende koorreis. Daaruit
bleek dat niet alles van een leien dakje is gegaan en dat hij veel heeft moeten bellen en mailen om alles
rond te krijgen. Hij kreeg terecht de complimenten van het bestuur.
- Met betrekking tot een eventueel minikerstconcert in de Hof van Wouw op zaterdag 10 december
heeft Aldert aangegeven dat hij beschikbaar is en wel wil dirigeren. Als na het polsen van de leden blijkt
dat er voldoende animo voor is, zal positief worden besloten. Voorwaarden zijn dan wel wat extra
repetities voorafgaande aan de reguliere repetities op de woensdagavonden.
- Na overleg met Aldert wordt voor de medewerking aan een ochtenddienst in Sassenheim gezocht naar
een geschikte datum in 2012.
- Voor het voorjaarsconcert 2012 zijn we nog steeds op zoek naar een geschikte locatie. De bezochte
locaties voldoen niet of zijn te duur. John Trommel en Aldert gaan nog enkele kerken bekijken. Ook
onze 'eigen' Bergkerk behoort tot de mogelijkheden.
- Er is een uitnodiging ontvangen om op 15 december 2012 mee te werken aan het kerstconcert van
'Hosanna' in Gouda. We waren daar al eerder in 2007 en de samenwerking is blijkbaar goed bevallen.
Een beslissing hierover wordt - na overleg met dirigent en organist - de volgende vergadering
genomen.
P.R.
De websitebeheerder heeft toegezegd ervoor te zorgen dat de site eind augustus volledig up-to-date zal
zijn. Een werkgroepje werkt aan een plan voor een dvd met oud koormateriaal.
Diversen
1. De brief van de voorzitter over het mogelijk niet meer uitspreken van een gebed bij aanvang van de
repetities heeft 17 reacties opgeleverd. Vier daarvan waren instemmend en 13 leden spraken zich
uit tegen dit voorstel. Het bestuur heeft besloten het voorstel te agenderen op de Algemene
Leden-vergadering in maart 2012. Tot die tijd zal het gebed afwisselend worden uitgesproken door
Aad Vellekoop en John Trommel.
2. Met een tweetal leden zal - na de koorreis - worden gesproken over hun voorstel voor het
uitbrengen van een nieuwe CD.
3. Op de Algemene Ledenvergadering in maart 2012 zullen enkele bestuursleden (moeten) aftreden.
Het bestuur heeft een 'shortlist' opgesteld met name van leden waarvan zij denkt dat deze leden
wellicht een bestuursfunctie kunnen gaan vervullen. Te zijner tijd zullen zij hierover worden
benaderd.

Zieke koorvrienden
Cees Benschop
Lijster 5
2678 XD De Lier

Chris de Jong
Bruinings Ingenhoeslaan 51
2273 KK Voorburg

Frank Pinas
Vlierboomstraat 282
2564 HS Den Haag

Wim Rous
Abeelstraat 12
2691 DH 's-Gravenzande

Piet Jongejan
Doggersbankstraat 79
2583 MR Den Haag

CRM Concertagenda najaar 2011
10 september 13.00 uur
11 september 09.30 uur
9 oktober
13 november
10 december
16 december
23 december

Inloopconcert in de Dreifaltigkeitskirche, Luxemburg
Medewerking H. Mis in de Heiligen Cosmas und Damian Kirche, Clervaux
Medewerking Dienst aan Zee, Bethelkerk te Scheveningen
Kerkdienst in de Adrianuskerk Naaldwijk
Aanvraag optreden Hof van Wouw
CRM-kerstconcert Engelbewaarderskerk Lisse met het Haags Matrozenkoor
CRM-kerstconcert in de Grote Kerk te Den Haag met het Gouds Kinderkoor

2012
Voorjaar
Voorjaar
11 mei
September
15 december
21 december
24 december

Aanvraag medewerking kerkdienst Oude Kerk Voorburg
Aanvraag medewerking kerkdienst Sassenheim
CRM-Voorjaarsconcert:
Aanvraag medewerking kerkdienst Pelgrimskerk Zoetermeer
Aanvraag medewerking kerstconcert Hosanna St. Jan, Gouda
CRM-jubileumkerstconcert
in de Grote Kerk te Den Haag met het gemengd koor 'Songs for You',
Arthur Postma en een 15-persoons symfonieorkest.
Medewerking Kerstavonddienst Groote Kerk Maassluis

In de meeste gevallen zal Aarnoud ons op orgel dan wel op piano begeleiden, behalve in de Dienst aan
Zee en in de Groote Kerk te Maassluis.

