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Lieve Allemaal. 

 

Zomer  

 

Bootje varen pootje baden blote voeten in het gras 

Zonnestralen  blauwe luchten  buiten zonder jas 

Zandkastelen schelpen zoeken baden in de zee 

Veldboeketten kokosnoten picknickmandje mee 

Zomernachten sterrenhemel goed gesprek  en de 
slappe lach 

Samen vieren wij het leven wat een mooie 
zomerdag 

 

Wij hopen jullie allemaal vanavond weer zien, want 
dan gaan we weer beginnen met zingen. 

  

Ellen Elly en Mar 

 

Financiën 

 

Allereerst, fijn om weer te kunnen gaan zingen.  

Ten tweede, (voor degenen die het even vergeten 
zijn) de contributie is vanaf 1-7-2022  € 17,50 per 
maand geworden. Dat betekent dat de contributie 
over 2022 nu € 195,- is geworden. En vanaf 2023 
wordt het dan € 210,- per jaar. Allemaal bedankt 
voor de contributiebetalingen tot nu toe, het loopt 
over het algemeen heel goed. Echt fijn. 

Dankzij deze betalingen, de inkomsten uit subsidie, 
het kunstproject, de donaties en de optredens  (de 
grote en de mini-optredens) staan we er momenteel 
financieel als volgt voor: 

Op de lopende rekening staat per 31-7-2022  

€ 9041,76, op de spaarrekening staat € 1543,37 en 
in de kas zit contant € 200,-.  

Dus dat ziet er financieel voorlopig gezond uit, we 
kunnen alle rekeningen betalen en het 
begrotingstekort loopt weer wat terug, dat hebben 
we dan toch maar mooi voor elkaar gekregen met 
ons allen. Het geeft ons de tijd om verder te streven 
naar de 50 leden. 

 

Elly 

 

 

 

 

 

Beste leden, 

 

Allereerst heb ik ontzettend veel zin in het nieuwe 
seizoen! Hopelijk wordt het een seizoen zonder al 
te veel beperkingen. Bestuur en dirigent nemen 
voorafgaand aan de eerste repetitie altijd even het 
komende seizoen door en hebben het helaas was 
het ook nodig om het over de coronaverwachting te 
hebben. Om ervoor te zorgen dat het repeteren zo 
veilig mogelijk gebeurt, hebben we de volgende 
basismaatregelen afgesproken: 

- Bij klachten thuis blijven, ook als de test negatief 
is (zeker de eerste vijf dagen van de klachten is de 
zelftest niet betrouwbaar), maar we willen ook geen 
andere luchtweginfectie, zoals de griep 
verspreiden, wat voor sommige leden ook een groot 
risico is.  

- Standaard zetten we de stoelen met wat afstand 
tot elkaar neer (zeker 20 cm van de zijbuurvrouw/-
man). Dat is de afstand tussen je duim en 
wijsvinger als je je vingers spreidt. 

- We maken de afstand tussen de rijen wat groter, 
dat kan zeker op 1-1,5 meter 

- We ventileren altijd via de bovenlichten. Het 
middelste raam blijft bij kou dicht.  

- In de pauze doen we de nooddeur open voor wat 
extra ventilatie. We zorgen dat er dan altijd iemand 
een oogje in het zeil houdt.  

 

Bij sterk oplopende besmettingen, kunnen er 
aanvullende maatregelen genomen worden. We 
houden daarvoor de site van het Koornetwerk (dat 
in contact staat met het RIVM) in de gaten, maar 
kunnen ook zelf tot extra maatregelen overgaan. 
Mogelijke aanvullende maatregelen: 

- 1 tot 1,5 meter afstand, ook met de zijburen 

- inkorten van de repetitie tot 1 tot 1,5 uur, zodat er 
geen pauze meer nodig is 

- volgen van landelijke richtlijnen 

NB: Het is ondoenlijk voor het bestuur en de 
dirigent om de onderlinge afstand bij de pauzes te 
controleren.  

 

Hiermee doen wat we kunnen om zoveel mogelijk 
een volledig seizoen te repeteren, maar we zijn 
natuurlijk ook afhankelijk van de landelijke 
ontwikkelingen.  

 

Hartelijke groet, 

 

Nicky 

Rotterdams Smartlappenkoor 
“Mag Geen Naam Hebben” 

 
Nieuwsbrief 

 

Secretariaat 
Ellen van der Jagt 
Oosteindseweg 61 
2661 EA Bergschenhoek 
tel: 06-12 34 96 04 
e-mail: secretariaat_mgnh@kpnmail.nl 
www.maggeennaamhebben.nl 
IBAN: NL24 SNSB 0898 8043 45 
 

http://www.maggeennaamhebben.nl/


 

 

Geplande optredens 2022 

  2 oktober       ‘t Kapelletje 
13 oktober       Hoppesteijn 
20 december   Hoppesteijn 
 
Ons 1ste optreden van het seizoen is op  
2 oktober in theater ’t Kappelletje. De naam van 
deze middag is “High tea met hoge noten”. Voor de 
deelnemers wordt er een eigen bijdrage van € 7,50 
per persoon gevraagd. Koffie en thee zijn gratis. 
Aan de deelnemers wordt gevraagd om je 
bakkunsten te laten zien en dit, als het gelukt is, 
mee te nemen, zodat het een echte “High tea” 
wordt. Als je misbaksel lekker smaakt mag je dit 
natuurlijk ook meebrengen. In totaal doen er 4 
koren aan mee en die brengen allemaal wat mee. 
De kledingkeuze volgt. 
 
Vanavond ligt er een intekenlijst op tafel om je aan 
te melden. 
 
 
Nieuwe leden 
Hannie de Rooy         sopraan 
 
Opzegging 
Philomeen Bex           sopraan 
 
 
 

 
 


