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Beste allemaal, 
 
Op de valreep nog een nieuwsbrief in april. 
Velen van ons zullen inmiddels de 1ste of 2de 
vaccinatie hebben gehad. Voor de meesten een 
geruststellend gevoel. Voorzichtig aan kunnen we 
ook als koor weer naar de toekomst gaan kijken.  
 
Kees heeft als PR-man “het koor na Coronatijd” op 
papier gezet. Hierin komen belangrijke zaken naar 
voren, zoals publiciteit, werving nieuwe leden, 
binding met de “oude” leden, letterlijk en figuurlijk (-:. 
Mocht je na het lezen van de bijlage nog op/of 
aanmerkingen of andere ideeën hebben, dan horen 
wij het graag.  
 
Elly als penningmeester heeft een voorlopige 
begroting en de stand van zaken per 31 maart 2021.  
 
De documenten van zowel Kees als Elly stuur ik mee 
als bijlage bij deze nieuwsbrief.  
 
Marrie heeft i.p.v. het gebruikelijke voorwoord een 
gedichtje gemaakt. 
 
Voorlopig blijven de online sessies doorgaan, 
behalve de online sessie van a.s. dinsdag 4 mei gaat 
niet door i.v.m. dodenherdenking. 
 
Hopelijk kunnen we snel weer eens buiten zingen. 
 
Wens jullie verder een prettige dag, 
 
Groet, 
Ellen 
 
 
Lieve allemaal hierbij een gedicht 
 
Wij willen zingen heel de dag 
Ook terwijl het soms niet mag. 
Zonder zingen is ons leven grauw 
Gewoon omdat wij zo van zingen houden. 
Hebben we verdriet of zijn we blij 
We zingen overal bij. 
Zelfs al hebben we pijn  
Zingen vinden we gewoon fijn. 
 
Groetjes en een knuf Mar 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Beste leden van het koor 
 
Het bestuur wil jullie tussentijds op de hoogte 
brengen van de actuele financiële stand van zaken 
van ons koor. 
 
In de bijlagen vind je een tabelletje met de stand van 
zaken per 31-3-2021, de getallen zijn afgerond.  
 
Voor gedetailleerde vragen kun je natuurlijk altijd bij 
mij terecht via elly.lens@gmail.com  
 
Eveneens bijgaand een voorlopige begroting voor 
2022. Om te laten zien hoe de verwachting is voor 
het volgende jaar. Deze begroting geldt alleen maar 
als een voorlopige kennisgeving, er kan nog zoveel 
veranderen (zoals we allemaal inmiddels wel weten) . 
 
Hopelijk hebben jullie iets aan deze informatie, en 
zoals gezegd, als je iets specifieks wil weten dan 
hoor/lees ik dat graag.  
 
Groetjes en hopelijk tot gauw 
Elly  
Penningmeester MGNH  
 
 
Het ledenaantal van 42 is ongewijzigd gebleven. 
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