ALGEMEEN JAARVERSLAG 2017
“droger kan niet” te Nieuw Vennep
2017 is elfde het jaar van het bestaan van onze vereniging

Onze muzikale begeleiding bestaat uit:
Henk Meulenbeld :

dirigent accordeonist/ arrangeur

Lyda Spits

:

accordeonist

Wim Hoogewerf :

accordeonist

Corrie Lamboo

accordeonist

:

Het huidige bestuur bestaat uit:
Voorzitter :

Onnie Booij

Penningmeester:

Lieve Hooftman

Secretaris :

Yvonne Rothert

Evenementen/p.r. :

Lia Boosman

COMMISSIES
Technische commissie bestaat uit twee koorleden. Han de Jong, Jan Konickx en Geert de Vries
Kledingcommissie bestaat uit vier koorleden: Lia Boosman, Marrie van Beusekom, Simone Stenneke
en Herman Golberdinge.
Muziekcommissie bestaat uit de dirigent, Henk Meulenbeld, Connie van Amsterdam, Lyda Spits en
Han de Jong.
Lief en leed, Loes de Jong.
Ledenadministratie, Loeky van Nieuwenburg

OPTREDENS EN UITVOERINGEN
Op 01 oktober 2017 heeft “droger kan niet’’ in samenwerking met “de Rustende Jager”, weer een
geslaagd korenfestival georganiseerd in Nieuw Vennep. Er waren naast ons eigen koor nog 16
andere koren aanwezig met een middag vullend programma. Naar schatting waren er 1000 mensen
aanwezig.
Buiten het festival heeft “droger kan niet” nog 11 optredens verzorgd, waarvan 6 onbetaald en 5
betaald.
Totaal 11 optredens met een opbrengst van 1425.—euro.
3 mei hebben we ons tweede lustrum gevierd met een mooie rondvaart en een heerlijk buffet.
29 november 2017 vond het jubileumconcert plaats. Kort verslag Concertcommissie :Initiatiefnemer
is Geert de Vries. Ter ondersteuning van de plannen stelt hij een commissie samen. Bestaande uit:
Lenie Meiermans( kaartverkoop), Astrid Visser( kaartverkoop en bijkomende activiteiten), Geertje
Bos,( flyers, P.R. pagina Witte Weekblad), Jaap van der Sar ( flyers, toegangskaarten contact
drukker), Geert de Vries (financiën, planning, creatief en uitvoerende producent). De eerste
bespreking is op 1 mei 2017. De plannen krijgen steeds meer vorm, na aanvankelijk afwachtende
houding groeit enthousiasme bij Bestuur en Koorleden. Dirigent Henk Meulenbeld denkt mee in de
opzet van de avond ,leidt de repetities, stelt instrumentaal programma samen voor optreden
Muzikanten. Jan Dalm sluit zich aan en wordt spreekstalmeesteer. De 11de bijeenkomst is op 27
november, met de eindcontrole tot en met tijdschema van de concertdag. Resultaat: een prachtige
avond waarin ons koor aan een bomvolle zaal toont wat er in tien jaar tijd tot stand is gebracht.
Van” Mijn Wieggie” tot en met ” De Roos “.
LEDENAANTAL
In 2017 bestond het koor uit 69 leden, waarvan 63 uit de Haarlemmermeer .Het koor heeft 1 dirigent
en 3 accordeonisten.
In 2017 kwamen Leny Duivenvoorden, Anneke Harting, Ceciel van Herp-Kraan ,Lia van Leeuwen, Lidy
Lindeijer-Bakker en Carin ter Wal het koor versterken
Ceciel van Herp-Kraan , Mien van Anrooij en Ronny Kraayer hebben ons koor verlaten.
SUBSIDIE
Over het jaar 2017 heeft het koor een subsidie ontvangen van 4.575.-- euro.
REPETITIEAVONDEN
Het koor repeteert elke woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in “de Rustende Jager”
te Nieuw Vennep.
Het koor seizoen 2017 loopt van: 1 januari 2017 t/m december 2017, met een zomerstop van
28juni t/m 16 augustus.

Namens het bestuur van “droger kan niet”.

