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Beste zangers en projectzangers,
Het zijn moeilijke tijden, ook voor ons koor en alle daarbij betrokkenen.
Nu ruim twee weken geleden werd de ernst van de besmettingen door het Coronavirus
duidelijk. Maatregelen werden genomen, repetities afgelast en het jaarconcert verplaatst naar
17 mei.
Het is duidelijk wat onze overheid wil bereiken. Het virus indammen en dat vraagt om nog
meer maatregelen. Niet voor zomaar een week of veertien dagen zoals ik aanvankelijk hoopte,
maar voor een langere periode.
Wetend dat het merendeel van onze leden tot de risicogroep behoren en dat in ons GGDgebied relatief de meeste besmettingen voorkomen vraagt dat van ons allemaal nog meer
voorzichtigheid.
Een deel van de leden heeft dat al begrepen, zij hebben zich uit voorzorg afgemeld voor de
repetities tot het eind van dit seizoen.
Dat betekent dat er geen andere keuze is dan het al eerder uitgestelde jaarconcert van 17 mei
te laten vervallen. Gezondheid staat immers voor iedereen voorop.
Tot nader order zullen er dan ook geen repetities plaatsvinden en ligt ook het projectkoor stil.
Ik hoop dat de projectzangers zich beschikbaar houden voor de toekomst en net als het Vughts
Mannenkoor thuis blijven oefenen.
Samenvattend en concluderend:
 Het jaarconcert van 17 mei vervalt definitief.
Een nieuwe datum wordt gezocht, maar dat zal op zijn vroegst in het late najaar zijn.
Wij vinden het vervelend voor Wieneke en Hein Remmers en rekenen op hun flexibiliteit
en hun begrip.
 Voorlopig zijn er geen repetities van het koor en het projectkoor.
Reguliere repetities starten pas wanneer het verantwoord is. Daarover worden jullie tijdig
geïnformeerd. Om als vereniging niet in financiële problemen te komen is het begrijpelijk,
dat contributies doorlopen. Repetities van het projectkoor worden hervat wanneer
duidelijk is dat er een nieuwe en verantwoorde datum is voor het beoogde jaarconcert.
Nooit had ik kunnen vermoeden dat mijn eerste jaar als voorzitter zo ingrijpend zou zijn.
Het is voor niemand makkelijk met de huidige crisis om te gaan. Ik hoop van ganser harte dat
jullie maximaal bespaard blijven van de negatieve gezondheidsgevolgen.
Graag zie ik jullie in goede gezondheid terug op een repetitieavond wanneer dat verantwoord
is en wanneer het weer goed voelt voor jezelf.
Dank voor je begrip.
Je wordt op de hoogte gehouden.
Ad van der Staak,
voorzitter Vughts Mannenkoor
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