Jaargang 60, februari 2012

NIEUWSBRIEF
Verkorte notulen bestuursvergadering
26 januari 2012
door Frans Gallast
Evaluatie activiteiten
Kort werd teruggekeken op de activiteiten in december 2011 en januari 2012. De medewerking aan
de kerstmiddag in de Hof van Wouw verliep goed.
Lekker gezongen met 40 koorleden en redelijk wat
publiek. Bij een eventuele reprise zullen we wel kijken of de opstelling iets anders kan, waardoor wij
en de begeleiding de dirigent beter zien. Ook in Lisse hebben we ons visitekaartje weer afgegeven bij
het Kerstconcert, al was de opstelling van het koor
op het altaar, dicht tegen de vleugel, niet ideaal.
Een kleine dissonant was het gedoe met het al dan
niet betalen door de partners van een toegangskaart. De dames die hebben betaald, kunnen dat
terugvragen. De mannen dienen dit even te melden
bij de penningmeester, Arie Mos.
Kerstconcert Grote Kerk
Ons eigen Kerstconcert mag geslaagd worden genoemd. Een gedeeltelijk nieuw repertoire dat zowel
bij de koorleden als bij de meeste van onze bezoekers in de smaak is gevallen. Organisatorisch zijn er
altijd wel wat verbeterpunten, maar van de kleine
dingetjes die niet helemaal vlekkeloos verliepen
hebben de koorleden nauwelijks iets gemerkt.
Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie werd redelijk bezocht. We
telden zo'n vijfenzestig koorleden met de nodige
aanhang. Het was in de benedenzaal sfeervol en de
getoonde foto's van de Luxemburgreis (met dank
aan Chiel Bakker) werden belangstellend bekeken.
Ledenwerfactie
De ledenwerfactie heeft voorlopig zeven aspirantleden opgeleverd. Uiteraard kunt u het gehele jaar
mensen enthousiast maken voor ons koor. Er zijn
nog meer dan voldoende informatiemappen om uit
te reiken.

Herinnert u zich deze(n) nog?
De Doelen 1973
Heeft u ook nog foto’s uit het verleden in bezit,
stuur deze alstublieft naar de eindredactie van en
voor de Nieuwsbrief.

Agenda
Op 26 februari zingen we in de Julianakerk te Sassenheim. De muziekcommissie heeft in overleg met
Aldert de te zingen liederen vastgesteld en de mannen van de organisatie hebben een bezoek aan de
kerk gebracht om te kijken naar de kooropstelling.
Daarna gaan we op 25 maart naar Voorburg.
Extra repetities Voorjaarsconcert
Op 11 mei is het Voorjaarsconcert. Waarschijnlijk
komen er nog enkele instrumentalisten bij. Te denken valt aan een fluit, hobo, slagwerk en synthesizer. Het programma is in grote lijnen gereed. Het is
mogelijk dat we ter voorbereiding op het concert,
één of twee extra repetities houden op een zaterdagmorgen. Zodra dit definitief is, hoort u dit.
Voor de verdere kooractiviteiten - 2 juni inloopconcert Schiedam, 19 september Zingen voor Ouderen
in De Eshoeve, 14 oktober Dienst aan Zee Scheveningen, 15 december Kerstconcert Hosanna in Gouda, 21 december Kerstconcert Grote Kerk Den Haag
en 24 december Kerstdienst in Maassluis - behoefde
nog geen verdere acties te worden ondernomen.

Algemene Ledenvergadering
28 maart nadert met rasse schreden en daarmee
ook de wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. Er worden gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaat-bestuursleden.
De ALV-stukken worden op 7 maart digitaal verzonden en voor de niet-internetters op naam uitgereikt. De internetters die toch de stukken op papier
willen hebben, kunnen dit nu al per e-mail aan het
secretariaat doorgeven.
P.R.
Frans Andeweg heeft in verband met ziekte zijn
activiteiten voor de P.R. moeten staken. Het bestuur is blij dat Henk Korfker (1e tenor) met het
P.R.-team wil meedenken. Na zijn terugtreden als
secretaris zal Wim Heijsteeg het P.R.-werk blijven
steunen, waaronder de zorg voor de flyers, de website en de Nieuwsbrief.

Diversen
Fondsenwerving
De penningmeester deelde mede dat de subsidieregeling van de gemeente, uitgevoerd door Culturalis, wordt versoberd. Dat betekent dat we vanaf
2013 fors minder subsidie zullen ontvangen en dat
het koor zelf meer aan fondsenwerving zal moeten
gaan doen.
Cd-opname
De voorgenomen nieuwe cd-opname is definitief
verschoven naar 2013.
Partijcoördinatoren
Door het vertrek van Ad de Maa was er een vacature voor partijcoördinator bij de 2e bassen. Ger van
Vliet heeft dit snel opgepakt en het bestuur heeft
hem dan ook met plezier als zodanig aangesteld.

CRM Concertagenda 2012
2012
26 februari
25 maart
11 mei

10.00 u.
19.00 u.
20.00 u.

2 juni
19 september
14 oktober
15 december
21 december

15.00 u.
19.00 u.
17.00 u.
20.00 u.
20.00 u.

24 december

20.00 u.

Medewerking kerkdienst Julianakerk Sassenheim 
Medewerking zondagavonddienst Oude Kerk Voorburg
CRM jubileum voorjaarsconcert in de Kloosterkerk
met o.a. medewerking van de spinto tenor REZA RANJAZMAY
Inloop middagconcert Grote of St. Janskerk te Schiedam
CRM zingt in de Eshoeve i.h.k.v. Koren zingen voor Ouderen
Medewerking Dienst aan Zee, Bethelkerk, Scheveningen
Medewerking kerstconcert ‘Hosanna’, St. Janskerk, Gouda
CRM-jubileumkerstconcert in de Grote Kerk te
Den Haag met het gemengd koor 'Songs for You',
Arthur Postma en een 15-koppig symfonieorkest.
Medewerking Kerstavonddienst Groote Kerk
Maassluis

2013
27 februari

Aanvraag medewerking kerkdienst Pelgrimskerk
Zoetermeer (optie)

2015
5 mei

Vierkoren herdenkingsconcert 70 jaar bevrijding
(optie)
Winter in de Uithof

