Bestuursbabbel 23 mei 2020.
Beste leden,
Na de persconferentie van 19 mei waarin versoepelingen werden aangekondigd en we dachten weer
te kunnen gaan repeteren, kregen we vanuit de KNMO (muziekbond) een ander bericht.
Voor muziekscholen (ook voor Het Kompas) geldt een maximum aantal van 30 personen per
gebouw, die 1,5 m afstand houden.
Voor zangkoren en blaasensembles geldt vooralsnog geen versoepeling van de maatregelen, er
wordt op dit moment een onderzoek gedaan naar de risico’s van verspreiding van het virus bij
zangers en blazers. Zangkoren en blazers wordt daarom ook geadviseerd aanvullend advies van
medische experts af te wachten voordat ze hun activiteiten weer oppakken.
Door zowel het DMK als de fanfare wordt bekeken hoe het protocol voor de repetities in Het
Kompas eruit zou moeten zien.
We willen graag op een veilige en verantwoorde manier weer samen muziek maken.
Anjeractie - 22 t/m 30 mei
Omdat het Prins Bernhard Cultuurfonds dit jaar 80 jaar bestaat in dit jaar voor de 75ste keer de
anjeractie georganiseerd wordt, mogen de collecterende verenigingen éénmalig 100% van de
opbrengst zelf houden. Vanwege de coronacrisis wordt er niet met de collectebus gecollecteerd,
maar via de mobiele telefoon. Onze muziekvereniging collecteert al jaren voor de anjeractie met de
collectebus bij AH en nu dus via de mobile telefoon.
De mobiele anjeractie is vrijdag van start gegaan. Jeroen en Mark hebben inmiddels het bericht om
te collecteren verspreidt onder de leden van het DMK en de fanfare. We vragen jullie om dit bericht
via WhatsApp te sturen naar je eigen contacten. Zo’n bericht kun je normaal gesproken maar 5 keer
doorsturen, daarom de vraag om eerst een verzendlijst in WhatsApp aan te maken (uitleg staat in
het bericht), zodat je in 1 keer al je contacten tegelijkertijd het bericht kunt sturen. Hoe meer
mensen we vragen om een bijdrage, hoe groter onze opbrengst. Met onze bijdrage aan de anjeractie
kunnen we een beroep doen op het Prins Bernhard Cultuurfonds voor o.a. het onderhoud van
instrumenten en de investering in de jeugd. We rekenen op jullie om St. Caecilia te helpen door te
collecteren.
ALV
Voor de leden die het nog niet gezien hebben, het financieel jaarverslag en het verlag van de
secretaris staan inmiddels tijdelijk ter inzage op de website. Vragen naar aanleiding van deze
verslagen kunnen gemaild worden naar het bestuur@muziekvereniginghoeven.nl Die zal de vragen
met bijbehorende antwoorden verzamelen in een verslag. Het voornemen is er om toch nog een keer
bij elkaar te komen dit jaar in een soort ALV. Wanneer is nu nog niet bekend. Mocht dit uiteindelijk
toch niet lukken dan wordt het verslag t.z.t. rondgestuurd naar de leden.
Voor actuele informatie verwijs ik naar onze website www.muziekvereniginghoeven.nl, dus
houdt deze goed in de gaten.
Met vriendelijke groet,
Karin van der Klein
Secretaris K.E. Muziekvereniging St. Caecilia

