Financiële gevolgen
- dirigent

NIEUWSBRIEF – april 2020
Het Varssevelds Mannenkoor zit evenals alle
andere verenigingen door de Coronamaatregelen in een knap geïsoleerde positie.
De hele samenleving trouwens, het is
bijzonder ingrijpend wat ons op dit moment
over komt. Hier en daar ontmoeten
sommigen van ons elkaar op straat en op
gepaste afstand worden een paar woorden
gewisseld. Het gemis aan de wekelijkse
koorcontacten is voelbaar.
Het bestuur heeft er behoefte aan om rond
de komende Paasdagen elkaar een hart
onder de riem te steken om deze nare
periode zo goed mogelijk door te komen.
In deze extra Nieuwsbrief voor de leden
wordt in het kort ingegaan op de situatie van
dit moment.
We blijven de ontwikkelingen op de voet
volgen en we komen zeker bij jullie terug als
er weer nieuws te melden valt. Voor nu ,
ondanks alles, fijne Paasdagen toegewenst,
blijf gezond. Hopelijk zien we elkaar weer
gauw.

In overleg met de dirigent is besloten om de
afgelaste reguliere repetities, voorlopig in april
en mei, door te betalen. Nadere afspraken
worden gemaakt over de periode er na en
over bijzondere situaties voor zover die er zijn
of op ons afkomen.
- Borchuus
Van het Borchuusbestuur is bericht ontvangen
dat er geen huur betaald hoeft te worden.
Uiteraard worden evenmin koffiekosten in
rekening gebracht.
- de leden
Hoewel er iets voor te zeggen zou zijn om de
contributie tijdelijk aan te passen, zijn er nog
teveel onzekerheden om dat te doen.
Daarom stelt het bestuur voor om voorlopig
het contributieniveau van dit moment aan te
houden. Mettertijd kunnen we met elkaar
nadenken wat we met een eventuele
meeropbrengst kunnen doen.

Wat geweest is in 2020
Jubilarissen Jan Peppelman en Jan de Bree,
gehuldigd tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst
op 5 januari, beiden 60 jaar lid van het
Varssevelds Mannenkoor

Corona maatregelen
Alle bijeenkomsten vanwege COVID19
(Corona) voorlopig opgeschort
Alle activiteiten van VMK waarbij mensen in
grote getale samenkomen zijn conform de
rijksmaatregelen voorlopig opgeschort tot 1
juni 2020 in verband met het Corona-virus
COVID19.
- Repetities gaan niet door, voorlopig tot 1
juni
- Bevrijdingsconcerten (18 april en 2 mei)
gaan niet door
Het bestuur beraadt zich samen met dirigent
en EMK om een ander moment te zoeken.
- Concordiaconcert (7 juni) gaat niet door
Inmiddels is besloten om dit concert te
verschuiven naar zondag 22 november.

Nieuwjaarsconcert , 18 januari 2020

Projectleden
Maar liefst 12 mannen hebben zich
aangemeld voor ons project om met ons mee
te doen met de bevrijdingsconcerten op 18
april en 2 mei. Vanaf 24 januari werd er
enthousiast gerepeteerd op de vrijdagavond.
De animo bleek zo groot dat een aantal van
hen ook op de maandagavond met ons
meedeed. Fantastisch om dat mee te maken.

Jammer dat het project door de Coronamaatregelen niet kon worden afgemaakt.
Besloten is om de projectleden een
herkansing aan te bieden om met ons mee te
doen met de komende Kerstconcerten. De
projectleden zijn inmiddels daarover
geïnformeerd.
Avondoptreden Den Es, 10 februari 2020,
19.00 uur

een nieuw bestuurslid (Wim Groot Wassink)
waren de belangrijkste wapenfeiten.
Op stap met het Mannenkoor, Wandeltocht
2020
Op zondag 1 maart werd de wandeltocht ,
georganiseerd door VMK, gehouden.
Meer dan 600 deelnemers waren er op af
gekomen. In onze repetitie van 2 maart is
onder aanvoering van Jan Mateman
uitgebreid stilgestaan bij het verloop van de
tocht, de inzet van vele vrijwilligers en de
financiele opbrengst. Fantastisch gedaan
allemaal !

De
mannen aan de inschrijftafel kwamen soms handen
tekort

Nieuwe leden, maart 2020
Bijzonder plezierig is het om te melden dat Jan
Coops en Herman Peppelman zich als lid van
ons koor hebben aangemeld. Deze versterking
kunnen we prima gebruiken.
Mannen, van harte welkom in ons midden.

Wat komt nog in 2020, onder
Op maandag 10 februari hebben we ons
jaarlijks avondoptreden verzorgd in het
verpleeghuis Den Es. Een (intern) dorpsplein,
goed gevuld met bewoners van het
verpleeghuis en het verzorgingshuis de
Bettekamp. De samenzang tot slot spreekt
iedere keer weer tot onze verbeelding.
Algemene Ledenvergadering, 10 februari
2020, 20.30 uur
Om zo min mogelijk repetitietijd te missen, is
aansluitend aan het optreden in Den Es de
Algemene Ledenvergadering gehouden. De
financiële wetenswaardigheden, contributie
verhoging met € 2,00 en het benoemen van

voorbehoud van gevolgen Coronamaatregelen
Maandag 13 juli , laatste repetitie voor zomer
Maandag 24 augustus, eerste repetitie na de
zomer
Zondag 22 november
– VMK en Concordia, jubileumconcert Concordia,
(Grote Kerk, zondagmiddag)
Zondag 13 december
– Kerstevent (Grote Kerk, tijdstip volgt)
Zaterdag 19 december
– VMK-EMK-Kerstconcert in Varsseveld (20.00 uur,
Grote Kerk)
Zondag 20 december
– VMK-EMK-Kerstconcert in Zwillbrock (15.30 uur,
RK Kerk).
Donderdag 24 december
– Kerstnachtdienst (22.00 uur , Grote Kerk)

