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Agenda  

24 maart 2015 jaarvergadering  

27 april 2015  geen koor i.v.m. koningsdag  

4 mei 2015     geen koor i.v.m. dodenherdenking  

18 mei 2015  zingen Pronsweide  

21 mei 2015   extra koor repetitie i.v.m. met uitvallen van meerdere dagen  

25 mei 2015   geen koor 2e Pinksterdag  

28 mei 2015   extra koor repetie i.v.m. korendag Bunschoten-Spakenburg  

30 mei 2015   korendag Bunschoten-Spakenburg  

21 juni 2015   medewerking kerkdienst in Ruurlo voor Dark & Light  

24 augustus 2015  barbeque  

20 december 2015  adventswijding  

16 april 2016   concert samen met het Christelijk Nationaal Koor  

 

 



Van de bestuurstafel 

Eindelijk is hier dan de eerste Nieuwsflits van 2015.  

We hebben 2014 afgesloten met een mooie Adventswijding en zijn 

2015 gestart met een nieuwjaarsreceptie waarin we 3 leden hebben ge-

huldigd met hun jubileum.   

Wij zijn nu druk met nieuwe nummers aan het studeren en hebben 

straks enkele concerten (zie de agenda).  

In verband met het uitvallen van diverse repetitie avonden heeft het 

bestuur in overleg met Susanna extra avonden ingepland (zie de agen-

da).  

Tijdens de laatste bestuursvergadering is er uitvoerig gesproken over 

de komende jaarvergadering. Hiervoor worden jullie alvast uitgeno-

digd. Er is dan een verkiezing voor de kascommissie en er is een vaca-

ture voor een bestuurlid. In de Nieuwsflits van volgende week komt de 

uitnodiging voor de jaarvergadering, de agenda, de notulen van de 

jaarvergadering van 2014 en het jaarverslag van 2014.  

De communicatiecommissie is bezig met de voorbereiding voor de ko-

rendag in Bunschoten-Spakenburg. Binnenkort komt er een lijst te lig-

gen voor de inschrijving hiervoor zodat zij weten hoeveel bussen er 

gereserveerd moeten worden. Dus overleg thuis alvast even of de we-

derhelft ook meegaat op deze dag. Het programma is nog niet helemaal 

bekend, maar wij zullen dit direct mededelen wanneer wij dit weten.  

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag  10 maart.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

Peter A. van Beerschoten 

Voorzitter ACM 

 
 

Zieke leden 
 

Ruurd Kramer,  
 

Ruurd wij wensen je, veel sterkte. 

 

 

 



Stemvorming  

 

Maandag 2 maart solisten training om 19.30 uur. 

 

 

Felicitaties. 

 

In de maand januari waren de volgende leden jarig: Wim ter Horst, 

Martin Meijer en Hans Pennings. 
 

In de maand februari zijn de volgende koorleden jarig: 

Willy Diersen, Joop Droppers, Gerrit Hartemink, Henk Heusinkveld, 

Hans Hoefman, Henk Meijer, en Henk Stronks (Bocholtsestraat) 

 

In de maand maart zijn de volgende koorleden jarig: 

Willem Bollen, Henk Neerhof, Joost Obbink, Lieuwe Westerterp en 

Wim Wikkerink 
 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 

 

 

Communicatie Commissie 
 

De communicatie commissie bestaat uit de volgende leden: 

 Peter A. van Beerschoten 

 Gerrit A. Oosterink 
 

Het e-mailadres van de commissie is:  

acm.nieuwsflits@gmail.com 
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