Juli 2011

NIEUWSBRIEF
Verkorte notulen bestuursvergadering 4 juli 2011
In deze laatste vergadering voor de zomervakantie kwamen de volgende zaken aan de orde:
Evaluatie activiteiten
Kort werd teruggekeken op het Zingen voor Ouderen in Bosch en Duin op 25 mei jl. De algemene
indruk was dat het een goed optreden was dat door de bewoners op prijs werd gesteld. Een
vervolgoptreden in dit huis is zeker mogelijk.
Ook de slotrepetitie op 29 juni werd even nabesproken. Voor zover het bestuur kon bekijken waren
de gasten zeer tevreden met het gebodene. Het 'Edelweiss' door het gemengde bezoekerskoor klonk
uitstekend. Geprobeerd zal worden om volgend jaar onze vaste organist, Aarnoud de Groen, erbij te
betrekken en om - op verzoek - ook te laten horen hoe een 'echte' repetitie in zijn werk gaat.
Agenda
- John Trommel en Chiel Bakker deden verslag van hun bezoek aan Luxemburg ter voorbereiding van
de koorreis naar Luxemburg.
- Aan de agenda werden toegevoegd een medewerking aan de 'Dienst aan Zee' in De Bethelkerk
Scheveningen op 9 oktober en aan de kerkdienst in de Adrianuskerk in Naaldwijk op zondag 13
november.
- Besproken werd het verzoek om (opnieuw) een mini Kerstconcert te geven in de Hof van Wouw op
zaterdag 10 december. De meningen binnen het bestuur zijn hierover verdeeld. Besloten werd om na
de vakantie de leden te polsen over hun bereidheid om hieraan mee te werken. Voorwaarden zijn
dan wel wat extra repetities (met de pianist) en de beschikbaarheid van een dirigent.
- Vastgesteld werd dat de organisatie van het Kerstconcert in Lisse nu definitief is.
- Voor het voorjaarsconcert 2012 zijn we op zoek naar een geschikte locatie. John Trommel en Aldert
gaan daartoe een aantal kerken in Den Haag bekijken. De datum is voorlopig 11 mei 2012.
- Aan het jubileum Kerstconcert 2012 werken mee: 'Songs for You' (het gemengde koor van Aldert),
een orkest bestaande uit 15 man (strijkers en koper), Arthur Postma en Aarnoud de Groen.
- Verder zijn er mogelijkheden voor een inloopconcert op een zaterdagmiddag in Schiedam.
- In de vorige samenvatting werd verwezen naar de mogelijkheid van een Bevrijdingsconcert in 2015.
Op 7 september vindt er een overleg plaats tussen de besturen van de drie koren waarvan Aldert
dirigent is. Daar zal onder meer worden gesproken over een gezamenlijke activiteit.
P.R.
Geconstateerd is dat de (historische) website nog niet up-to-date is. De webbeheerder zal worden
gevraagd om de historische gegevens zo snel mogelijk aan te vullen.
De wens van de P.R.-commissie om een dvd te vervaardigen met oud beeldmateriaal zal met de
commissie worden besproken. Het bestuur ziet eerst graag een plan van aanpak met een
kostenplaatje.
Diversen
Ten slotte zijn diverse aangelegenheden besproken, zoals de gevolgen van de verhoging van het btwtarief op kunsten van 6 naar 19%, de activiteiten t.b.v. "septembermaand - CRM-maand (open huis)
en de huldiging van een koorlid die 50 jaar bij het CRM is.

Om 21.45 uur werd deze laatste vergadering gesloten en zeiden we elkaar vaarwel tot 24 augustus, al
betekent dat niet dat er de komende weken geen werk aan de winkel is. We hebben nog genoeg te
doen.
Frans Gallast

Concert- en activiteitenagenda
• 9/11-09-2011: Koortrip Luxemburg:
De voorbereidingen voor de koorreis naar Luxemburg van vrijdag 9 t/m zondag 11 september a.s. zijn in
volle gang. De reiscommissie, bestaande uit John Trommel, Arie Mos en Chiel Bakker, is druk bezig
organisatorisch de laatste puntjes op de i te zetten, zodat straks in september alles op rolletjes loopt.
Het programma ziet er als volgt uit:
Dag 1 vrijdag
Op vrijdagochtend vertrek met 4 bussen uit Den Haag. Middagpauze en bezoek op eigen gelegenheid
aan Monschau. In de namiddag aankomst in Clerveaux en inchecken in de hotels. Diner in eigen hotel.
Gezellige avond in Hotel International
Dag 2 zaterdag
Naar stad Luxemburg. Stadstour in eigen bussen onder leiding van gidsen. ’s Middags inloopconcert in de
Dreifaltigkeitskirche. Op eigen gelegenheid korte stadswandeling. Terug naar Clervaux. Diner in eigen
hotel.
Dag 3 zondag
Medewerking aan kerkdienst in Kerk Heiligen Cosmas und Damian in Clerveaux. Naar stad Trier.
Boottocht op de Moezel. Met bus naar Familyland Hoogerheide voor het afscheidsdiner. Terug naar Den
Haag, aankomst ca. 23.00 uur.
Verdere (schriftelijke) info krijgen de leden op de eerste repetitieavond door middel van een
informatieboekje.
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09-10-2011: Medewerking Dienst aan Zee, Bethelkerk te Scheveningen (organist Sander van Marion)
13-11-2011: Kerkdienst in de Adrianuskerk Naaldwijk:
10-12-2011: Aanvraag optreden Hof van Wouw:
16-12-2011: CRM-kerstconcert Engelbewaarderskerk Lisse met het Haags Matrozenkoor
23-12-2011: CRM-kerstconcert in de Grote Kerk te Den Haag met het Gouds Kinderkoor
2012
11-05-2012: CRM-Voorjaarsconcert:
John Trommel gaat in de vakantie met Aldert een aantal kerken bekijken. In de augustusvergadering
wordt een beslissing genomen over de locatie.
September 2012: Aanvraag medewerking kerkdienst Pelgrimskerk Zoetermeer
21-12-2012: CRM-jubileumkerstconcert
in de Grote Kerk te Den Haag met het gemengd koor 'Songs for You', Arthur Postma en een 15persoons symfonieorkest.
24-12-2012: Medewerking Kerstavonddienst Groote Kerk Maassluis (organist Jaap Kronenburg)

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.
Raadpleeg voor uitgebreider informatie de website.
Foto’s Lotte Rikkoert

Slotrepetitie 2011

