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Op het moment dat wij dit schrijven heeft de werkgroep die de schouders onder de “doorstart” van ons 

koor gezet heeft inmiddels een aantal keren vergaderd. Er is door hen al het nodige werk verzet. De 

werkgroep bestaat uit: Griti de Bondt, Letty de Ridder, Cees de Baat, Piet Visser, Wim Hensens en 

Francine Hoogerheijde. 

 

In een notendop is het plan als volgt: 

Naam : gemengd koor Con Amore. 

Periode waarin de repetities zullen plaatsvinden : september tot en met april. 

Kooravond en –tijd : donderdagavond van 20:15 tot 22:15 uur of 20:00 tot 22:00. 

Plaats : ’t Hof. 

Repertoire : licht klassieke vierstemmige koorwerken. Daaronder begrepen “highlights” uit (al dan niet 

reeds uitgevoerde) oratoria. Suggesties van koorleden zijn welkom. 

 

Vacature dirigent 

Met betrekking tot de vacature van dirigent heeft de werkgroep een profielschets opgesteld. Deze is 

verzonden aan Martin van der Brugge. Martin beheert de bemiddelings-website annex vacaturebank 

“Dirigentenbemiddeling”. We hebben hem gevraagd hierin te bemiddelen. De profielschets is tevens 

op de website van Con Amore geplaatst. 

 

Nieuw logo 

Wim Hensens heeft het bovenstaande, prachtige nieuwe logo ontworpen. 

 

Werving koorleden 

Vanuit het huidige ledenbestand hebben 31 leden aangegeven te blijven. Onder te verdelen in 9 

sopranen, 14 alten, 2 tenoren en 6 bassen. 

Door middel van publicatie van korte, wervende stukjes in weekkranten willen wij proberen het 

ledenbestand verder uit te breiden. Uitbreiding van de tenorengroep is dringend gewenst. Hier moeten 

we met z’n allen hard aan werken! 

 

Vorming nieuw bestuur 

Na 12 maart 2016 zal het huidige bestuur aftreden. Het is dan de bedoeling dat er een nieuw bestuur 

gereed staat. Veel koorleden zijn in de afgelopen tijd benaderd met de vraag of zij bereid zijn een 

bestuurstaak op zich te nemen. Helaas heeft dit (nog) niet tot het gewenste resultaat geleid. 

Voordat je “nee” zegt is het nuttig om je te realiseren dat zonder bestuur er uiteindelijk niet gezongen 

kan worden. 

Inmiddels zijn vanuit de werkgroep de meeste bestuurstaken ingevuld. Behalve de functie van 

penningmeester. We zijn nog steeds dringend op zoek naar iemand die onze nieuwe penningmeester 

wil worden. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Cees de Baat. 


