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1. Hett jaar 201
15
wijl de blik al gericht was
w op het jubileumja
aar 2016 is gebleken d
dat ook 201
15 in
Terw
alle opzichten een succes
svoljaar is g
geworden. Het concertt in novem ber was da
aarbij
het hoogtepunt. Veel activiteiten zij n dit jaar op
o een posittieve en op
ptimistische
e manier
stand gebra
acht.
tot s
b
we
w vanaf 19
9.30 uur he
et jaar mett het heffen
n van het glas op
Op 7 januari begonnen
een gezond, go
oed en muz
zikaal jaar 2015.
Op 2
22 en 29 april
a
heeft Dhr. Peter Löbker sta
age gelopen
n voor een
dirig
gentenopleiiding. De ee
erste avond
d heeft hij toegekeken
n en geluistterd. De tw
weede
avon
nd heeft hijj de passag
ges 18 t/m 23 uit het Dona Nobis Pacem m
met ons
doorgenomen. Hij heeft feedback
f
ge
ekregen van Arno.
4m
mei - Doden
nherdenking
g Van Dron
nkelaarplein
n: In overle
eg met de G
Gemeente Almelo
A
werd
d besloten dat net als
s in 2014 de
e Almelose mannenko
oren zouden
n gaan zing
gen. Het
blijk
kt dat over het algeme
een de opk omst bij de
e gemengde
e koren vrijj laag is en
n de
kwa
aliteit van de
d uitvoering te wense
en overlaat. Men wilde
e graag goe
ed voor de dag
kom
men omdat er dit jaar ook vetera nen uit Can
nada aanwe
ezig waren .
6m
mei: Geen re
epetitie in verband
v
me
et de meiva
akantie.
Op w
woensdagavond 27 mei
m
hebben
n we onder leiding van
n Arno en m
met begeleiding
van Rob een miniconcert
m
gegeven in
n het nieuw
we Stadhuis
s. We waren
n gekleed in de
Almelose kleurren blauw en
e wit.
In m
mei en juni heeft Emm
my Lokin a lle leden op
p de foto ge
ezet. In ee rste instantie voor
een digitaal ad
dressenboek
k. Maar om
mdat er ook behoefte bleek
b
aan e
een papiere
en
boekje is door Johan Smits een moo
oi zogenaam
md “Gezicht van Toon
nkunst”
vaardigd.
verv
31 m
mei t/m 6 juni: Colle
ecte Prins B
Bernhard Cultuurfonds
C
s: Met veell dank aan de
lede
en is het mo
ooie bedrag
g van € 460
0,90 ingeza
ameld. Aangezien een
n derde dee
el voor
de k
koorkas is, levert dat € 153, 63 op voor To
oonkunst. Hopelijk
H
is d
deze collectte een
nieu
uwe start va
an een goe
ede traditie..
Alle leden kreg
gen op 8 ju
uli een DVD
D van onze uitvoering van “The M
Messiah” va
an 29
nove
ember 2014. Dit was tevens de laatste repetitieavond
d voor de zo
omervakantie. Na
de p
pauze was er
e een zom
merborrel m
met hapjes verzorgd
v
do
oor de activ
viteitencom
mmissie.
19 a
augustus was
w de eerrste repetitiie na de vakantie.
Op w
woensdag 14
1 oktobe
er van 19.1 5 tot 20.00
0 repeteerden we, ond
der leiding van
v
Herm
man Koops
s, de stukke
en voor onss tweede op
ptreden bij de maatscchappelijke
orga
anisatie “De
e Nieuwe Liefde”. Op zaterdag 17 oktobe
er gaven we
e dit concert van
een half uur in het voorprrogramma van “De Niieuwe Liefde”. Ditmaa
al in onze eigen
kape
el van Hof 88.
Op d
dinsdagav
vond 3 nov
vember we
erd door Filmhuis Almelo in same
enwerking met
Toonkunst de film
f
“Testament of yo uth” gedraaid in Hof 88.
8 De film is gebasee
erd op
Eerste were
eldoorlog. Vaughan
V
W illiams schrreef in 1936 zijn roep om vrede (Dona
de E
Nob
bis Pacem) vanwege
v
die Eerste w
wereldoorlog
g en de dre
eiging van e
een Tweede
e
were
eldoorlog. Toonkunstl
T
eden en hu
un familie en
e vrienden
n konden te
egen gereduceerde
prijs
s een kaarttje kopen. Ongeveer
O
d
de helft van
n onze leden heeft hie rvan gebru
uik
gem
maakt. Joha
an Smits he
eeft voorafg
gaande aan
n de film uittgelegd waa
arom deze film
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verb
band houdtt met het werk
w
van Wiilliams. Zow
wel de film alsook de v
vertaling va
an het
werk in het Ne
ederlands, gemaakt
g
do
oor Berdien
n Blaak, heb
bben
zeke
er bijgedrag
gen tot een
n intense uiitvoering va
an ons concert.
Op v
vrijdag 6 november hebben we een prachtig concert uitgevoerd
d in de Grotte Kerk.
De lluisteraars hebben zee
er genoten en de lede
en hebben veel
v
lovend
de kritieken
n
ontv
vangen. De
e overige informatie sttaat hierond
der bij punt 2.
Bij d
de nazit hebben we Arrno verrastt met het va
an harte toezingen va
an een lied omdat
hij d
de volgende
e dag 50 ja
aar zou worrden. Emily
y Slettenhaa
ar had een prachtige tekst
gem
maakt met als
a titel “Ee
en spannend
d verhaal” op de wijs van “Zigeu
unerleben” van
Schumann. Oo
ok Rob van Doorn zat in het complot en hee
eft ons op 7 oktober
d lied met ons in te sstuderen. De
D bestuurs
sleden die o
op dat mom
ment
geholpen om dit
esprek ware
en hebben zich later het
h lied eige
en gemaak
kt.
mett Arno in ge
Op 2
2, 9 en 16
6 december werden e
er open repetities geho
ouden. We zongen
Chriistmas caro
ols. We moc
chten ons v
verheugen op een gro
ote belangsttelling. De leden
hadden hun be
est gedaan om vriende
en en beke
enden mee te nemen. Sommigen
n
amen één woensdag
w
mee
m
en and eren waren
n alle drie keren
k
aanw
wezig. De la
aatste
kwa
avon
nd was hett al een kleiin beetje ke
erst met he
et zingen va
an de carolls in een grrote
kring. Daarna is het jaar afgesloten met een gezellige naz
zit in de foy
yer van Hof 88.
ncommissie
e verraste o
ons met een glaasje glühwein en
n een borrelhapje.
De activiteiten

2. Con
ncerten
vember - concert
c
Grrote Kerk Almelo
A
aanvang 20.1
15 uur. Van
nwege
Vrijdag 6 Nov
n het land konden enk
kele muzika
anten van h
het orkest en de
een file in het midden van
orga
anist Gerry Meijer niett op tijd aa nwezig zijn
n. In overle
eg met kostter Jurrien Witvoet
W
werd
d direct alle
es in geree
edheid gebrracht om he
et publiek eerst
e
van ko
offie of the
ee te
voorrzien. Het concert
c
kon
n om 21.00
0 uur beginnen.
volgende werken
w
werd
den achtere
eenvolgens
s uitgevoerd
d:
De v
• Cantiqu
ue de Jean Racine van
n Gabriël Fauré;
• Pater Noster van Peteris
P
Vas ks;
• Dona nobis pacem
m van Ralph
h Vaughan Williams;
Het Requ
uiem van Gabriël
G
Fauré.
Begeleiding: he
et NAtionaa
al Symfonissch KAmero
orkest (NAS
SKA)
De s
solisten zijn: Daniël Hoogenberrg, jongenssopraan va
an het Rode
er Jongensk
koor;
Douwes, ba
Hilde van Ruym
mbeke, sop
praan; Jan D
ariton.
Kaa
arten: In de
e voorverko
oop bij de lleden of bijj Boekhandel Broekhu
uis Almelo €
22,5
50 (inclusie
ef koffie en programm
maboekje) en
e aan de kerk € 25,00
0.
Jong
geren betallen € 10.—
—
e citaten uitt de recensie van jourrnalist Jos Keijzer
K
met de titel “TTOONKUNST
T INTIEM
Drie
MET FAURE EN GROOTS
G
MET
T VAUGHAN WILLIAMS“:

“- To
oonkunst stond
s
op "sc
cherp", wan
nt het gehe
ele program
mma moestt nu zonderr pauze
uitgevoerd worrden. Een verfijnd
v
pro
ogramma waarin
w
de ak
ktualiteit va
an oorlog en
e vrede
Vaughn Williams te ho
oren was en
n het gemis
s om mense
en en de be
ede voor in
nnerlijke
bij V
rustt bij Fauré en
e Vasks.
- D
De strijkers
s van het orkest "NAS
SKA" vormd
den een perrfecte eenh
heid die ged
durende
het gehele con
ncert draagkracht, em otie en lich
htheid lieten
n horen. Da
aarbij sloot de
k
unst subliem aan.
koorrklank en koorbalans
van Toonku
- D
De kern van dit zeer geslaagde
g
cconcert lag toch wel bij
b dit uitzon
nderlijke werk.
Koor, orkest en
n solisten vertolkten
v
d
deze compo
ositie met muzikale
m
diiepgang.
Inge
etogen koorklanken te
egenover d e opzwepende "beat, beat, drum
ms". De sop
praan
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overrsteeg het koor met muzikaal
m
ge
ezag en sloo
ot indringend af met " dona nobis
pace
em". De ba
ariton verklankte de po
oezie van Whitman
W
"s
softly and g
generous", o.a. in
de
Reco
onciliation. Vanuit diezelfde muzzikale optiek
k weerklonk het Requ
uiem van Fa
auré.
Ove
erbekend maar
m
op deze wijze uitg
gevoerd, ee
en veradem
ming, een fe
eest van
herk
kenning. De
e organiste
e liet het Vie
erdag koororgel vanuit een uitge
ekiende reg
gistratie
een bijzondere
e bijdrage le
everen. He t Pie Jesu, gezongen door
d
de jon
ngenssopra
aan
ontrroerde het talrijke pub
bliek, glash elder en muzikaal.-”
m
Voor de genera
ale repetitie
e op donde
erdag 5 nov
vember zijn uitnodigiingen versttuurd
s
in A
Almelo. Alle
een het Erasmuslyceum
m heeft hie
er
naar enkele middelbare scholen
n groep van
n ongeveer 30 leerling
gen heeft de
e hele avon
nd met
gehoor aan gegeven. Een
ndacht naar ons geluissterd. In de
e pauze kre
egen we ze
eer lovende
ongekende aan
cties van he
en te horen
n. En hieron
nder zelfs een
e
schrifte
elijke reacti e:
reac
“Be
ezoek Bove
enbouw muziek
m
bij T
Toonkuns
st Almelo.
Op d
donderdag 5 novembe
er zijn we m
met de bovenbouwleerlingen hav
vo/vwo van
n Het
Eras
smus die muziek
m
hebb
ben naar de
e Grote Kerrk in Almelo
o gegaan o m te kijken
n en te
luistteren naar de generale repetitie van Toonkunst Almelo
o. Zij hebbe
en die avon
nd het
requ
uiem van Fauré gespe
eeld en de p
puntjes op i gezet. He
et was een e
eer om hier naar
toe te mogen en
e ik heb er zeker van
n genoten. Het was he
eel mooi en
n het heeft me
housiaster gemaakt
g
vo
oor klassiek
ke muziek. Het enige minpunt w
was dat het wel
enth
relatief lang va
an duur was, op een g
gegeven mo
oment was ik moe en kon ik er niet
n
er zo erg va
an genieten
n als ik in h
het begin de
eed. Maar al
a met al w as het een hele
mee
moo
oie avond!
Een leerling va
an 4V.”
Kleiine concerrten
Woe
ensdag 27 mei – ope
ening nieuw
we stadhu
uis Almelo
o
We zongen uit onze same
engestelde liederenma
ap: Jesus bleibet
b
mei ne Freude,
Cantique de Je
ean Racine, Nachtigall sie singt so schön en Zigeunerlleben. Van The
Mes
ssiah: And the
t
Glory en For unto us. En we zongen een
n gedeelte van het we
eeflied
(bek
kend van een Almelos
se musical) op verzoek
k van de Ge
emeente.
Zate
erdag 17 oktober – “De
“
Nieuw
we Liefde” in de kapel van Hoff 88
We zongen delen uit ons concertpro gramma om
m de toeho
oorders ent housiast te
e maken
voorr ons conce
ert op 6 nov
vember. He
erman Koops dirigeerd
de en bege
eleidde ons.. Er
ware
en ongevee
er 100 gastten en de rreacties op ons optreden waren p
positief.

3. Org
ganisatie
DEN
LED
Het ledenbesta
and per 31 december is 72 leden
n. 21 sopranen; 27 altten; 9 tenoren; 15
bass
sen. 5 leden hebben om
o verschilllende redenen hun lid
dmaatschap
p opgezegd
d. Er
kwa
amen 4 nieu
uwe leden bij.
b
Tijde
ens de open repetities
s eind dece
ember meld
dde zich een
n aspirant llid en overw
wogen
enke
ele gasten om lid te worden.
w
Ereleden: Lex van
v
Dronge
elen, vorige
e dirigent en
e Ineke Tie
erie ex-voo
orzitter.
Aan
nwezigheid
d op de re
epetities:
Met de leden die
d vaak afw
wezig waren
e repetities
s zijn door H
Hans Admiraal
n tijdens de
gesp
prekken ge
evoerd. Er is hen gevra
aagd of ze de zangstu
ukken voldo
oende behe
eersten
om wel of niet mee te doen met hett concert.

Jaarversla
ag 2015 Toon
nkunst Almelo

3

Dit jjaar zijn er regelmatig
g repetitiescchema’s aa
an de leden
n gemaild. O
Ook waren er
vers
schillende kooropstelli
k
ngen met ttenslotte ee
en definitieve opstellin
ng voor de
uitvoering van het concerrt.
De leden konde
en thuis stu
uderen mett behulp va
an verschille
ende oefen
nsites en oo
ok Arno
heefft gezorgd dat er oefe
enbestande n op zijn siite beschikb
baar waren
n. Op 21
okto
ober (herfs
stvakantie)) hebben allleen de ma
annen gerepeteerd in de synagog
ge in
Born
ne.
g was dit ja
aar 25 jaar lid van ons
s koor.
Jubilea: Ellen Hondeborg
STUUR
BES
Het bestuur be
estaat uit:
Aafk
ke Feenstra
a:
voorzitter
v
Ann
ne Offereins
s:
penningmee
p
ester
Ton Kooijman:
2e
e penningm
meester
Marjjan Boxem:
secretaris
Annelies de Ro
oo:
2e
e secretariss
Hans Admiraal:
2e koormeesster
Charlotte Vaup
pell:
koormeeste
k
er
Jan Dreves:
lo
oopt stage in het besttuur als opv
volger van Ton.
h
Maryk
ke Tieleman
n wegens liichamelijke
e klachten h
haar
Begin januari heeft
p op moete
en zeggen. Aafke heefft tot de Alg
gemene Led
denvergade
ering
voorrzitterschap
haar taken ove
ergenomen. Op de Alg
gemene Led
denvergade
ering van 1
18 februari werd
er gekozen. Maryke he
eeft met ve
eel enthous
siasme haa r taak verv
vuld. We
zij tot voorzitte
haar inzet vanaf
v
18 de
ecember 20
013 de voorrtgang
zijn haar dankbaar dat mede door h
van Toonkunstt Almelo ge
ewaarborgd werd.
waren elf re
eguliere bes
stuursverga
aderingen en
e daarnaast was er tw
wee maal na
n
Er w
afloo
op van een
n repetitie een
e
kort be
estuursoverrleg. Op 29 augustus
s is het bestuur
bijee
en geweestt in Vasse voor
v
een le
etterlijk en figuurlijk
f
da
agje op de hei. Op 27
7
nov
vember hee
eft het Dag
gelijks Best uur een ko
ort overleg gehad.
g
RECTIE EN BEGELEID
DING
DIR
ectie
Dire
Besttuurlijke ov
verleggen met
m dirigentt Arno Vree
e hebben plaatsgevon den op 18 maart,
3 ju
uni en 7 ok
ktober. In de overlegg
gen kwam
m naar voren
n dat de sa
amenwerkin
ng
tuss
sen dirigentt en dagelijjks bestuurr en tussen dirigent en
n muziekco mmissie prrettig
verloopt.
Beg
geleiding
Rob van Doorn
n heeft ons in 2015 op
p voortreffe
elijke wijze op de pian o begeleid en ons
geholpen om de
d ook voorr hem vaak
k moeilijke passages in
n het Dona Nobis Pace
em,
onder de knie te krijgen.
Con
ncertplann
ning
- Op
p 4 mei 201
16 wordt he
et Requiem
m van Fauré
é uitgevoerd
d. Zie Muzi ekcommiss
sie. Op 2
25 novemb
ber 2016 is het 80-jarrig jubileum
mconcert ge
epland. Plaa
ats: Almelo
o,
Grotte Kerk.
Werrken: Ode for
f St. Cecilia’s Day 16
683, Henry
y Purcell; Gloria, Anton
nio Vivaldi; Dixit
Dom
minus, Georrg Friedrich
h Händel; A
Anthem on the Peace, Georg Frie
edrich Händ
del.
Orke
est: Het Orrkest van het Oosten.
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Solis
sten: Margreet Rietve
eld, sopraan
n; Anouk Snellink, me
ezzosopraan
n; Mattijs
Hoo
ogendijk, te
enor; Daniël Hermán M
Mostert, bariton; Mélanie Brilman
n, alt; Orga
anist;
Hen
nk Linker.
Inte
erne Comm
municatie
De c
communica
atie tussen bestuur en leden verliep meesta
al door midd
del van een
n mail
van de voorzittter of secre
etaris. Indie
en nodig we
erd ook tijd
dens de rep
petitie mondeling
informatie vers
strekt door bestuursle
eden. Incide
enteel dede
en de conta
acpersonen hun
haal betrefffende lief en leed van leden die langdurig afwezig warren.
verh
Het infobulletin
n “Het Hoog
gste Lied” iis dit jaar een
e
maal ve
erschenen v
voorafgaan
nd aan
het concert.

mmissies
Com
A
Activiteite
encommiss
sie:
C
Contactperrsoon vanuiit bestuur: Marjan Box
xem
Leden: Jola
anda Braak
ksma, Emily
y Slettenhaar, Joke Ka
amp, Ingrid
d Verburg, Ellen
Smulders.
De commis
en op de mogelijkheid
ssie gaat zic
ch oriëntere
m
d voor een koorreis in 2017.
JJoke Kamp
p en Emily Slettenhaar
S
r zijn in dec
cember een
n weekend naar Berlijn
geweest om
m contacten te leggen
n met het orkest
o
Music
ci Medici in Berlijn. Ze
e
hebben een
n concert beluisterd
b
e
en gesproke
en met vers
schillende ((bestuurs)le
eden.
M
Muziekcom
mmissie:
C
Contactperrsoon vanuiit bestuur: Hans Admiiraal
Leden: Emily Slettenh
haar, Bram Tieleman, Hermien Dijkstra,
D
Ha ns Hol, Harrry van
A
Tie
elens
de Beek, Annejuul
Door de commissie is een enquê
ête gemaak
kt en aan de
e leden verrstrekt. De
w
bessproken tijd
dens de Alg
gemene Led
den Vergad
dering.
uitkomst hiervan zal worden
oor Mardi Le
e Vingt werrd het plan uitgewerktt om op 4 mei
m
In overleg met het ko
2016 het Requiem
R
va
an Fauré uitt te voeren
n om 21.00 uur in de G
Grote Kerk in
A
Almelo. Oo
ok zangers van
v
Sursum
m Corda he
ebben zich hiervoor
h
aa
angemeld. Herman
H
Koops zal het
h sameng
gestelde he
erdenkingsk
koor gaan dirigeren.
d
H
Het is een activiteit
a
v
van Toonku
unst in het kader van ons tachtig
gjarig jubile
eum.
S
Sponsorco
ommissie:
C
Contactperrsoon vanuiit bestuur: Aafke Feen
nstra
Leden: Ann
net Nijhof, Betty ter R
Riet, Madela
aine Nijssen
n, Harry Ko
onijnenbelt,, Johan
S
Smits. Deze commissiie heeft zic h ingezet om
o een aan
nzienlijk aan
ntal sponso
oren te
w
werven, die
e in het pro
ogrammabo
oekje van het
h concert werden ve
ermeld.
C
Concertcommissie:
C
Contactperrsoon vanuiit bestuur: Ton Kooijm
man
Leden: Jan
n Dreves
D
De opbouw
w van de tribune en po
odium en allle overige organisato rische en
ttechnische zaken zijn ook dit jaa
ar goed verrlopen. Ton en Jan vol gen hierbij het
d
draaiboek. Er is een afstemming
a
g geweest met
m de activ
viteitencom
mmissie zod
dat
z
zaken niet dubbel werrden uitgev
voerd.
PRcommis
ssie:
C
Contactperrsoon vanuiit Bestuur: Marjan Box
xem/Annelies de Roo
Eveline Koo
oijman heeft het prog rammaboekjes verzorrgd. Ton Ko
ooijman heeft de
concertpos
ster ontworpen.
Kwaliteits
scommissiie:
Het bestuur heeft Helga Jensma en Maryke
e Tieleman gevraagd o
of zij de
eden willen onderzoek
ken voor koorscholing in het jubilleumjaar. Dit
D ter
mogelijkhe
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v
vervanging
g van de ste
emtesten p
per stemgro
oep. Zij heb
bben hierbijj als leidraa
ad een
plan dat do
oor Arno is geschreven
g
.
V
Vrienden van
v
Toonk
kunst:
C
Contactperroon vanuit bestuur: M
Marjan Boxe
em
Leden: Emily Slettenh
haar
De vrienden krijgen op tijd infor matie en worden
w
voorr bijzondere
e gelegenheden
uitgenodigd
d.
V
Voor het koor
k
door het
h koor:
C
Contactperrsoon vanuiit bestuur: Annelies de
e Roo
L
Leden: Verrschillende leden hebb
ben door lud
dieke acties
s geld wete
en op te bre
engen.
IIn het bijzo
onder Eef Wigger
W
die m
met naai en
n verstelwe
erk voor de leden haar
s
steentje bijjdraagt.
W
Websiteco
ommissie:
C
Contactperrsoon vanuiit bestuur: Marjan Box
xem
Leden: Johan Smits, technische
t
opmaak/on
ndersteunin
ng
C
Commissie Klassiek
k in de fab
briek:
C
Contactperrsoon vanuiit het bestu
uur: Charlotte Vaupell
Leden: Ann
nette Deima
an, Corien Koetsier, Bart
B
de Roode en Joha
an Smits. Deze
D
commissie is eind dit jaar in het leven gero
oepen. Er is
s een plan iin ontwikke
eling om
iets voor de Almelose bevolking te gaan do
oen in ons jubileumjaa
ar 2016. Dit zal
den op het oude
o
fabrie
eksterrein van
v
Indië.
plaats vind
S
Stoelen kllaar zetten
n:
Elke woens
sdagavond voor aanva
ang van de repetitie zijn er leden
n aanwezig om de
stoelen in juiste
j
opste
elling klaar te zetten: Rie Jans, Bram
B
Nieuw
werth, Rick en
Berto Oosterveen, Ma
arianne de G
Graaf.
Sociale media
De faceboo
okaccount van
v
Toonku
unst wordt beheerd do
oor Anneliess de Roo on
nder
v
verantwoorrdelijkheid van het be
estuur.
JJohan Smits
s heeft een
n nieuwe – toegankelijjke- Toonku
unstwebsite
e gemaakt.. Deze
is in februari geactivee
erd. Conttactperson
nen per ste
emgroep D
De
c
contactpers
sonen zijn:
S
Sopranen:
Ellen Ho
ondeborg
A
Alten:
Siny Bos/Ina Mooy
y
Jan Dreves
T
Tenoren:
Hans Ad
Bassen:
dmiraal
Reserve:
Marjolijn
n Beekman
n
Door de contactpersonen is er aa
andacht ge
eschonken aan
a
de lede
en die doorr
verschillend
v
de omstand
digheden v
verstek (som
ms langdurig) moeste n laten gaa
an.
an de mede
ewerkers va
an de comm
missies en d
de betrokkenheid
Mede door de inzet va
v
van de lede
en is 2015 een successvol muzika
aal jaar gew
weest. Het bestuur bedankt
iedereen hiervoor.
en
Externe contacte
k overleg ge
eweest mett Sursum Corda.
C
Dat sstaat wel weer
w
Er is ditt jaar geen bestuurlijk
gepland
d in januarii 2016. Er waren
w
echte
er wel netw
werkcontactten tussen individuele
e leden
van verrschillende koren. Twe
ee leden va
an Sursum Corda hebb
ben dit jaarr als projec
ctlid bij
ons me
eezongen. In het voorjjaar hebben
n enkele leden meege
ezongen me
et een proje
ect van
Sursum
m Corda. Zijj zongen to
oen de Mattthäus Passion.
Aafke e
en Marjan zijn
z
op 6 juni naar de jaarvergad
dering van de KCZB (K
Koninklijke
Christelijke Zange
ersbond) ge
eweest.
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FINANCIËN
Zie hierrvoor het financiële jaarverslag v
van de penn
ningmeeste
er.
De auto
omatische incasso van
n het lidmaa
atschapsge
eld is dit jaa
ar voor hett eerst ingevoerd
en prim
ma verlopen
n.
ns het bestuur,
Namen
Annelies de Roo, 2e secretaris
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