Nieuwsbrief

Chaverim

Beste vrienden
Woensdag 7 oktober is het bestuur bij elkaar geweest voor hun maandelijkse
vergadering. Verschillende zaken hebben we besproken, een terugblik op de gehouden
ledenvergadering. Alle leden gaven aan, dat ze het lastig vonden om een vergadering te
moeten houden. Het op afstand blijven van elkaar, geen gelegenheid voor ontmoeting.
Duidelijk werd dat er een behoefte is aan informatie, daarom wordt er een nieuwsbrief
uitgeven, deze wordt op de website geplaatst. Je ontvangt een berichtje als deze op de
website is geplaatst.
Lief en leed
Janny Timmermans kampt nog met gezondheidsproblemen ten gevolge van het coronavirus. Ze volgt nu via de huisarts een herstelprogramma. Ze krijgt fysiotherapie om aan
haar conditie te werken en bij een praktijkondersteuner wordt ze behandeld voor
mentaal herstel.
Bij Carin Melsen is de diagnose de ziekte van Parkinson gesteld. Ze is onder behandeling in het Erasmus Ziekenhuis, Rotterdam. Ze krijgt medicaties en gaat 2x per week
naar fysiotherapie
Bij de KZCB hebben we geïnformeerd over het houden van kooravonden. Ze adviseren
om de RIVM maatregelen goed in acht te nemen. Maximaal 30 personen. Een aantal leden hebben aangegeven om voorlopig niet te komen. Wim geeft aan dat er minimaal 12
leden op een avond aanwezig moeten zijn. We besluiten voor nu om door te gaan met
de kooravonden. We houden de regels in acht.
• Heb je klachten dan blijf je thuis
• Bij aankomst desinfecteren we onze handen
• We beperken het bewegen door de ruimte
• We houden met het lopen in het gebouw rechts aan
• We houden 2 meter afstand ( ipv de 1,5 m )
• We staan in een zigzag opstelling

• We zorgen zelf voor drinken
• Bij vertrek maken we de stoelen en tafels schoon. (het bestuur zorgt voor reinigingsdoekjes)
Een koorlid had het idee om een whatsappgroep aan te maken waarin nieuwtjes
gemeld worden. Als een ieder akkoord gaat en de 06 nummers zijn doorgeven kan de
appgroep Chaverim aangemaakt worden.
In de app kan vermeld worden dat de kooravond niet door gaat, dat de nieuwe nieuwsbrief is geplaatst op de website of…………..
Het bestuur stelt het zeer prijs als je je persoonlijk af- of aanmeldt bij Joke of
Marion.
Van de PKN ontvangen we een factuur van 3 maanden huur en consumptie. Het bestuur
besluit om het bedrag te verhogen met 3 maanden huur.
Jannie heeft Chaverim weer aangemeld bij de Rabobank Grote Clubsupport Aktie .
De leden die in Raamsdonksveer/Geertruidenberg wonen en bankieren bij Rabobank
kunnen op ons stemmen.
Kees zal zorgen voor toestemmingsformulieren voor het plaatsen van foto/film op b.v. de
Facebookpagina
Het zal naar een ieder gemaild worden met het verzoek om het formulier in te vullen
en te retourneren naar Joke.
Naar aanleiding van de ledenvergadering zijn de commissies die genoemd worden in het
huishoudelijk reglement voorzien van namen. Een commissie is nog niet ingevuld, hier
wordt aan gewerkt.
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Verder is er een begin gemaakt om samen met Wim tot een nieuwe dirigentenovereenkomst te komen. Na twintig jaar is het goed om daar samen kritisch naar te kijken.
2021 is een jubileumsjaar. Natuurlijk gaan we dat vieren, maar hoe?
We starten met het aanleren van liederen voor een feestelijk concert.
Muziekcommissie willen jullie liederen uitgaan zoeken?
Het bestuur zal vanaf nu elke keer het jubileum op de agenda zetten en bespreken.
Over de maanden Oktober, November en December hoeft er geen contributie betaald te
worden.

Met vriendelijke groet, het bestuur

