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Lieve allemaal  

 

Het is weer tijd voor een nieuwsbrief. 

Alles wordt weer een beetje normaal in ons land. 

 

Helaas in een ander land is dat niet het geval. 

Oorlog wie had dat kunnen denken. 

Laten we in gedachten een hoop liefde naar de 
mensen in de Oekraine zenden. 

 

Het bestuur is ook weer volop aan de gang, want 
de ALG vergadering komt eraan. De vergadering 
staat gepland op 29 maart a.s. 

 

Ook de Commissie Optredens is goed bezig . 

Het eerste optreden is 18 Maart in Hoogvliet ,meldt 
je aan.Sonneburgh en Rotjekoor staan ook op de 
rol daar horen jullie later meer over. 

 

Hoek van Holland hebben we dit jaar voor bedankt 
omdat het samen valt met Rotjekoor. 

Twee Festivals op een dag vonden we een beetje 
veel en de meeste van jullie kozen voor Rotjekoor. 

 

Welkom voor de nieuwe leden . 

We hopen dat jullie  je draai een beetje kunnen 
vinden bij ons koor. 

 

Knuffel Mar Beunk  

Schouderklopje voor ons allemaal. 

 

Beste leden, 
 
Door de pandemie waren afgelopen twee jaar, jaren 
van hollen en stilstaan. We leefden naar leuke 
optredens toe, hadden fijne repetities en ineens 
stond alles stil.  
 
Door de flexibiliteit en inzet van het bestuur en de 
leden en (mag ik ook wel zeggen) de dirigent, zijn 
we toch met elkaar in contact gebleven. Dit hebben 
we gedaan, door het sturen van bemoedigende 
berichten door leden, door het zingen via Skype, 
door buiten te zingen en door creatieve 
uitspattingen van leden, waarbij de teksten van 
Kees en Agnes niet onvermeld mogen blijven.  
Doordat de meesten van jullie gewoon lid bleven, 
bestaat Het Mag Geen Naam Hebben nog en dat is 
niet ieder koor gegeven. Door die betrokkenheid, 

merk ik als dirigent dat het weer oppakken van het 
repertoire makkelijker gaat dan verwacht.  
Ook zijn Kees en Philomeen goed bezig met de 
publiciteit en het werven van nieuwe leden en het 
resultaat daarvan kunnen we tijdens de repetities 
ook ervaren. Aan de nieuwe leden: van harte 
welkom. Cor is druk bezig met het regelen van 
optredens, waardoor er weer werk aan de winkel is 
voor de muziekcommissie.  
 
Ik merk hoe fijn het is om weer min of meer normaal 
met jullie te kunnen repeteren en kijk uit naar de 
drie (!) optredens die alweer in het verschiet liggen.  
 
Hartelijke groet, 
 
Nicky 
  
 
Optredens 
 
18 maart in Hoogvliet “De Sluis” 
 
27 mei in Rotterdam “Sonneburgh” 
 
18 juni in Rotterdam RotjeKoor 
 
Voor het 1ste optreden in Hoogvliet is inmiddels de 
kleding bepaald. We gaan helemaal in het zwart. 
Voor de dames een zwarte rok of pantalon, zwarte 
blouse met lange of ¾ mouw, zwarte schoenen en 
de  bloemensjaal en de heren ook in het zwart met 
de groene stropdas. 
 
We hebben meer leden nodig! 
 
Het koor heeft nog wat meer leden nodig. Niet 
alleen mannen, maar ook sopranen en alten. 
Wijs uw familie, kennissen en vrienden op ons 
aangename en gemoedelijke koor, waar we zo 
graag meerstemmig zingen. Met bijgaande folder, 
of door ze de website te laten zien. 
 
Koorleden aan het woord 
Op onze website komt elke twee weken een  koorlid 
aan het woord.  
https://maggeennaamhebben.nl/koorlid-aan-het-
woord/ 
Doe ook mee en stuur een tekstje naar Kees 
Plaisier basnik@priatnov.nl 
 
Met groeten 
Kees en Philomeen 
 

 
 
 

Rotterdams Smartlappenkoor 
“Mag Geen Naam Hebben” 

 
Nieuwsbrief 

 

Secretariaat 
Ellen van der Jagt 
Oosteindseweg 61 
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Financiën 

 
We zijn weer (bijna) terug naar normaal. 

Lekker zingen met zijn allen en nu ook weer terug 
in onze “eigen” zaal, heerlijk. 

Over de financiën het volgende.  

Over het kalenderjaar 2021 is de volledige 
contributie betaald, waarvoor onze hartelijke dank 
naar alle leden.  

En nu gaan de betalingen voor het kalenderjaar 
2022 beginnen, of zijn al begonnen. Al heel wat 
leden hebben inmiddels de eerste contributie over 
2022 betaald. Het totale bedrag voor 2022 is  

€ 180,- per jaar, in wat voor termijnen dit bedrag 
betaald wordt mag je zelf bepalen.  

Wel zou het fijn zijn als voor de eerste helft van 
2022 ook de eerste helft van het bedrag (€ 90,-) 
betaald is. (Aangezien de kosten die we hebben 
maandelijks betaald moeten worden).  

Alvast bedankt daarvoor.  

Verder zijn we bezig om een éénmalige subsidie 
aan te vragen bij de Gemeente voor het jaar 2022. 
Niet omdat we nu de bodem van de schatkist al 
kunnen zien, maar wel omdat er toch een flink gat 
zit in de begroting over 2022.  

De subsidie-aanvraag moest voor 1 maart binnen 
zijn, dat is gelukt en nu is het afwachten en duimen.  
De afhandeling van de subsidie-aanvraag duurt 
waarschijnlijk wel een paar maanden. 

Ook zorgen Kees en Cor met de mini- en gewone 
optredens voor extra inkomsten.  

Met de huidige financiële buffer hebben we dan in 
2022 de tijd en de middelen om meer leden aan te 
trekken.  

Hierover kunnen we tijdens de ALV van 29 maart 
verder praten met elkaar.  

Voorlopig kunnen we weer zingen en hebben we 
een paar leuke optredens in het verschiet.  

Laten we daar eerst maar eens van genieten.  

 

Elly 

Penningmeester MGNH 

 
Opzegging 
 
Adrie Snelders alt 

 
 


