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Lieve Allemaal. 

 

Weer een nieuwsbrief. De laatste was in maart. 

We hadden als bestuur ons voorgenomen om elke 
maand een nieuwsbrief eruit te laten gaan 

Maar helaas april en mei zijn al voorbij. Dus deze is 
op de valreep. We hebben weer een ALV gehad na 
2 jaar. Maar alles is goed verlopen . 

Per 1 Juli gaat de contributie omhoog met jullie 
goedkeuring. Het is niet veel omhoog maar alle 
beetjes helpen. Ook hebben we dit jaar voor het 
eerst een subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente 
Rotterdam en hebben we inmiddels ontvangen  

€ 1500,--  extra, dan komen we toch iets ruimer in de 
financiën te zitten. 

Donderdag 19 mei is Koor in Beeld van start gegaan. 
Laten we hopen dat dit ook een succes gaat worden. 
Ben je nog niet geweest en heb je tijd, dan zou ik 
zeker even binnen lopen bij Galerie Kralingen. Het is 
een kleine knusse Galerie. De moeite waard. 

 

Hartelijk welkom voor de nieuwe leden. 

We hebben nu 42 leden. 

Maar waar blijven de Mannen 

 

Ook staan de vakanties weer voor de deur. Sommige 
leden zijn al weggeweest. Andere leden zijn nu weg. 
En weer anderen gaan nog weg. 

Wij Elly, Ellen en ikzelf wensen jullie een hele fijne 
zomer met veel zon af en toe een wijntje en af en 
toe een regenbuitje voor de natuur.  

Maar het allerbelangrijkste, Blijf Gezond. 

 

Ellen zal in deze nieuwsbrief de zomervakantie en 
wanneer we weer beginnen aangeven. 

 

Knuffel Mar Beunk 

 

Financiën  

Het koor is weer volop aan de slag. Corona lijkt 
voltooid verleden tijd inmiddels (afkloppen maar). 

De contributiebetaling over 2022 verloopt redelijk 
goed, de meeste leden betalen trouw. 

We willen aan iedereen willen vragen om de 
contributie over de eerste helft van dit jaar over te 
maken, voor zover dat nog niet gedaan is.  

 

 

 

 

In juli zullen we de totale stand van zaken van 
betalingen over de eerste helft 2022 nakijken en 
degenen, die nog niets betaald hebben een 
herinnering sturen. Daarna, zoals afgesproken 
tijdens de ALV van 29-3-2022, wordt per 1-7-2022 
de contributie verhoogd naar € 17,50 per maand.  

Financieel staan we er niet zo slecht voor op dit 
moment. Door de gestage groei van het aantal 
leden, de subsidie, de contributieverhoging, de 
inkomsten uit een aantal activiteiten en het in de 
gaten houden van de kosten wordt het 
huishoudboekje elke keer wat gezonder.   

Met zijn allen komen we er wel.  

Elly 

 

Geplande optredens 2022 

 
18 juni             Rotjekoor 
13 oktober       Hoppesteijn 
27 november   ‘t Kapelletje 
20 december   Hoppesteijn 
 
De kledingkeuze voor “Rotjekoor” volgt. Tussen de 
2 optredens door is er een mogelijkheid om naar 
Galerie Kralingen te gaan. Een mooie gelegenheid 
om de tentoonstelling te bekijken voor diegene die 
nog niet geweest zijn. In de stad blijven kan ook er 
is voldoende te zien. We hopen wel, dat er 
voldoende leden zijn om met het  2de optreden mee 
te doen.  
 
Vakantieperiode 
 
De laatste repetitieavond is dinsdag 28 juni en de 
startdatum is dinsdag 30 augustus 
 
Nieuwe leden 
Lida de Jong                  alt 
Magda de Kramer          alt 
Lydia Poelmans             alt 
Marga Vat-de Goede     alt 
Rika Verkaik                  alt 
Hélenè van der Vlies     sopraan 
 
Opzegging 
Pamela Nijhof                alt 
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