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Van het bestuur 
 
Beste mensen, 
 
We willen weer zingen, weer elkaar zien, weer vasthouden, kortom weer gewoon op 
donderdagavond naar het CKC! Maar ja, tussen willen en mogen, zit nu nog een wereld van 
verschil. Helaas. 
 
Twee weken geleden schreef ik dat we de Algemene Vergadering eind maart willen houden. We 
koersen daar gewoon op aan en doen gewoon alsof er geen Corona is. Maar, zoals ik schreef, als 
Corona nog steeds voorschrijft dat we niet fysiek bij elkaar mogen komen, beperken wij de 
Algemene Vergadering tot het jaarverslag en de rekening over 2019 en 2020. Die zaken kunnen 
digitaal afgerond worden. 
 
De afgelopen week dacht ik van welk een geweldig koor ik voorzitter mag zijn. We blijven, ondanks 
alle beperkingen een hechte club!  En wat misschien nog wel mooier is: we zijn er voor elkaar. 
Trudie en Peter die hun diensten aanbieden voor de taak van penningmeester. Geweldig! En ook 
de andere reacties naar aanleiding van het bericht over Piebe. 
Daarnaast het voorstel van Nico om alvast mee te gaan draaien in het bestuur. Allemaal uitingen 
dat we er voor elkaar zijn.  
 
En met twee mensen die zich aanbieden voor één plek, is de keuze soms lastig. Zo ook nu. We 
hebben besloten dat Trudie Piebe de komende periode gaat ondersteunen, niet als 
penningmeester, maar als boekhouder. Piebe blijft formeel gewoon penningmeester tot de 
verkiezingen. Daarnaast ondersteunen wij het voorstel van Nico van harte om hem de komende 
periode aan te laten schuiven bij de vergaderingen. Ik hecht er waarde aan dat dit een praktische 
regeling is. Voordat alles formeel z’n beslag kan krijgen, moeten er eerst verkiezingen gehouden 
zijn. 
 
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze mail, neem gerust contact 
op.  
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