
 

 

Nieuwsbief de Molenzangers nummer 80.      12-11-2016 

Beste allemaal,  

Wat hebben we afgelopen middag toch weer een gezellig optreden gehad bij 

zorgcentrum Stanislaus in Moergestel. De bewoners en gasten hebben volop mee 

gezongen en genoten zichtbaar! Volgend jaar mogen we terug komen. Het mooiste 

compliment! Ik wil iedereen bedanken voor de geweldige inzet van vanmiddag!! Het 

bestuur is trots op zo’n mooie club!! 

Repetitieavond 11 december 2016. 

Afgelopen donderdagavond heeft Tonny enkele mededelingen gedaan tijdens de 

repetitieavond. Voor wie niet aanwezig was of voor degene die het nog een keertje 

op hun gemak na willen lezen volgt hieronder de gesproken tekst: 

Het bestuur van de Molenzangers is in een moeilijke situatie beland…. 

 . Allereerst betreuren wij de opzegging van Bep als voorzitter. Het leven 

bestaat uit keuzes maken. Dit is de keuze die Bep heeft gemaakt en die we 

moeten respecteren, ook al doet het bij menigeen erg zeer….Bep, dank je wel 

voor de moed en lef dat je het voorzitterschap hebt willen aanvaarden 

afgelopen februari. Dat het voorzitterschap ‘iets’ voor je is  ervaar je pas als je 

ermee bezig bent. Jij hebt de afgelopen tijd ervaren dat het niet echt je ‘ding’ is 

en niet strookt met de doelstelling die je in februari in gedachten had. 

Jammer…...Je hebt in ieder geval een ervaring opgedaan voor je verdere 

leven……Nu onbezorgd zingen en genieten samen met Jo, kinderen en 

kleinkinderen en…. de camper! Bep, hartstikke bedankt! 

Bep wordt een bloemetje overhandigd. 

 Ook Ans heeft op 31 oktober een mail gestuurd met de volgende woorden: 

“na een zo korte periode als bestuurslid van de Molenzangers te zijn geweest 

en na lang dubben heb ik besloten mijn bestuursfunctie neer te leggen. Ik kan 

mij niet vinden in de ontwikkelingen zoals die nu gaande zijn.”                       

Vandaar haar besluit haar bestuursfunctie neer te leggen met onmiddellijke 

ingang. 

Ans ook jij hartelijk dank voor het tonen van je goede wil! 



Ans wordt bedankt met een bloemetje. 

 Ook vindt Tiny de tijd rijp om de Molenzangers te gaan verlaten….. 

Om in Tiny haar woorden te blijven:  

Tiny vindt de tijd rijp om nu er meerdere muzikanten zijn een andere weg in te 

slaan. Ze heeft al eerder willen stoppen bij de Molenzangers, maar wilde ons 

niet zonder muzikanten laten zitten…..Tiny vertrekt per 31 december. Tiny heeft 

ons een aantal jaren begeleid met haar accordeon en daar zijn we haar erg dankbaar 

voor. Het bestuur en menig Molenzanger zal haar vertrek betreuren, maar we 

waarderen haar inzet van de afgelopen jaren voor ons koor en moeten haar besluit 

respecteren. 

We nemen afscheid van Tiny op 8 december, de laatste repetitie dat zij aanwezig is. 

Ook het optreden op 18 december speelt ze nog mee. 

Wat een zware ‘bestuursweek’……….. 

We kijken niet te lang om maar pikken er punten uit waarvan wij kunnen leren voor 

de toekomst. Die is nu erg belangrijk!  

Daarom de vraag: hoe nu verder? 

 Allereerst willen we de rust bewaren. Daarom vragen wij om, als er iets is, 

a.u.b. eerst naar het bestuur te gaan en niet onderling allerlei ‘verzinsels’ op te 

hangen die alleen maar voor onrust kunnen zorgen. 

 Alle betrokkenen van de Molenzangers doen hun best, daar is het bestuur van 

overtuigd!  Maar er moet weer een eenheid worden gevormd. Empathisch 

vermogen en bereidwilligheid van alle kanten is hierbij vereist! 

Werk voor het bestuur dus….. 

 60 personen het helemaal naar de zin maken is een onmogelijk streven. Het 

bestuur kan alleen maar luisteren naar wat er leeft binnen de vereniging en 

proberen er een positieve weg in te vinden. Er zullen van meerdere kanten 

concessies moeten worden gedaan om alle neuzen dezelfde kant op te 

krijgen. Daarbij is ieders bijdrage vereist. Alle Molenzangers moeten één 

geheel vormen dan pas kunnen we spreken van een goed draaiend koor.      

Er worden géén beslissingen c.q. veranderingen doorgevoerd door wie dan 

ook zonder vòòraf overleg met het bestuur. Dit ter bewaking van de rust in het 

koor. 

 Tonny heeft de taak als secretaris en is tevens plaatsvervangend voorzitter 

totdat er een nieuwe voorzitter wordt gekozen zoals vernoemd in het HH 

regelement onder hoofdstuk 9 punt 9.2.  

 Het kerstrepertoire wordt zoals het nu gepland staat afgewerkt. Dit voor de 

optredens bij Prisma, het moonlightshoppen en onze eigen kerstavond met 

onze sponsoren, vriendjes en vriendinnetjes die ook dit jaar weer zal worden 

georganiseerd.   



 Het nog zittend bestuur is zeker van plan om de schouders eronder te zetten 

en heeft vertrouwen op ieders medewerking. Zo’n mooie vereniging als de 

Molenzangers kan en mag niet verloren gaan!  

Nog enkele mededelingen: 

Vacature(s) in bestuur. 

Door het wegvallen van Bep is de plaats van voorzitter vacant. 

Door het wegvallen van Ans is er een vacature als algemeen bestuurslid. 

Gegadigden kunnen zich schriftelijk melden bij het secretariaat.  

Toos van Meel was op vakantie in Wenen en is daar opgenomen geweest met 

hartklachten. Ze is nu weer in Nederland in haar eigen huisje.. Er is een kaartje 

gestuurd namens alle Molenzangers naar haar huisadres. Bij deze wensen we Toos 

van harte beterschap en hopen haar weer spoedig terug te zien bij het koor!  

Koffie en bardienstrooster. 

Anne-Marie Coolegem zorgt voor begeleiding tijdens de koffiedienst om iedereen 

‘wegwijs’ te maken in de Tovervogel. Dus als hierover vragen zijn kun je bij Anne-

Marie terecht! 

Tonny gaat komende weken het koffie en barrooster maken voor 2017. Wie nog 

speciale wensen heeft betreft samenwerking (b.v. samen naar huis rijden of i.d.) 

kunnen even een mailtje naar het secretariaat sturen. Bij géén reactie zal de groep 

samenstelling het zelfde blijven als afgelopen half jaar.  

Hart voor Uw club. 

Afgelopen vrijdagavond zijn Frans en Tonny naar de uitreiking van de actie Hart voor 

uw club van de RABO-bank geweest in Hilvarenbeek.                                      

De Molenzangers hebben in totaal 80 stemmen gekregen dat het mooie bedrag van 

€ 514,40 opgeleverd heeft. Per stem was een bedrag beschikbaar van € 6,43. Jullie 

zien dat het zeker de moeite waard is om lid te worden/ zijn van de Rabo-bank en 

ook zeker van het stemrecht gebruik te maken!  

Hartelijk dank aan iedereen die op de Molenzangers een stem uit heeft gebracht! 

Geplande optredens: 

 

Op 11 december 2016 Zingen we ons kerstrepertoire op de ‘kerstmarkt’ bij Prisma in 

Biezenmortel. 

Op 15 december 2016 houden we weer onze ‘eigen’ kerstviering met onze 

sponsoren en vriendjes en vriendinnetjes. 



Op 16 december 2016 is er weer Moonlightshoppen in het dorp waarbij we weer 

welkom zijn om te zingen in een gezellige ambiance.  

Op 18 december 2016 zijn we gevraagd bij de Nierstichting in Tilburg. Een avond vol 

gezellige liedjes.  

 

 


