Bestuursbabbel 27 april.
Beste leden,
Het bestuur heeft woensdag 22/4 voor het eerst digitaal vergaderd om weer
helemaal bij te praten. Na de persconferentie van 21 april zijn de maatregelen
rondom de coronacrisis verlengd tot en met 19 mei a.s. Dus we moeten nog
zoveel mogelijk thuis blijven, thuis werken, afstand houden en handen wassen.
Repeteren is nog steeds niet toegestaan, ook niet wanneer men 1,5 m uit elkaar
blijft.
Door de crisis en bijbehorende maatregelen zijn er heel wat activiteiten
geannuleerd. Voor sommige activiteiten heeft dit ook consequenties voor onze
financiën. We lopen de opbrengst van de kermis in ieder geval mis en ook het
Bloemencorso vervalt dit jaar. Gelukkig wil het Cultuurfonds de Anjeractie wel
door laten gaan, maar dan op een andere manier en we hopen dat we met de
donateursactie en oliebollenactie nog wel geld op kunnen halen.
ALV
Door de coronacrisis is de ALV op 27 maart niet doorgegaan. Doordat er in de
nabije toekomst nog geen zicht is op een eventuele vervangende datum en we
toch graag het vorige jaar willen afsluiten, hebben we als bestuur besloten om
het financieel jaarverslag en het verslag van de secretaris op de website te gaan
plaatsen. Zodra de stukken op de website geplaatst zijn krijgen alle leden 2
weken de tijd om hierop te reageren door een mail te sturen naar
bestuur@muziekvereniginghoeven.nl
Anjeractie
Door de coronacrisis is het helaas ook niet mogelijk om dit jaar met de
traditionele collectebus bij de AH te collecteren. Het kan zijn dat eind mei de
maatregelen versoepelen, maar dit is nu echter nog onduidelijk. Gelukkig wil het
Cultuurfonds de 75e Anjeractie wel door laten gaan en daarom hebben ze
besloten om te gaan collecteren via de mobiele telefoon. Hiervoor hebben we
zoveel mogelijk telefoonnummers nodig van de leden. Over hoe dit precies in
zijn werk gaat worden jullie zo snel mogelijk geïnformeerd.
Deze nieuwe vorm van collecteren heeft consequenties voor het cafetariamodel.
Doordat er geen fysieke collecte plaats vindt zal deze actie komen te vervallen
voor het Cafetariamodel en dus ook geen korting op de contributie opleveren.
Voor actuele informatie verwijs ik naar de website
www.muziekvereniginghoeven.nl, dus houdt deze goed in de gaten.
Blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Karin van der Klein
Secretaris K.E. Muziekvereniging St. Caecilia

