
NIEUWSBERICHTJE VAN DE VOORZITTER. 

 

Beste Molenzangers, 

 

In de laatste bestuursvergadering van 27 maart beloofde ik mijn medebestuursleden om zo af en toe 
eens een nieuwsberichtje te schrijven. Bij de voorbereiding van de laatste vergadering merk ik tot 
mijn schrik dat ik dat vergeten was. Excuses! 

Hierbij een aantal onderwerpen zo maar voor de vuist weg. 

De inspanningen van enkele koorleden om meer optredens te genereren hebben effect gehad. 
Enkele aanvragen voor optredens  zijn bij het bestuur binnengekomen. Er zitten nog wel wat haken 
en ogen aan. Zo zijn is mijn aanvankelijke benadering, om voor vergoeding met de pet rond te gaan, 
niet de juiste. Optredens zullen minstens kostendekkend moeten zijn. Dus dat gaan we veranderen. 

Voor de 24e augustus is door de activiteitencommissie weer de inmiddels traditionele gezelligheids-
dag gepland. Dat is een mooi vooruitzicht en kan genoteerd worden. 

De organisatie van het Korenfestival Oisterwijk verloopt volgens planning, zo heb ik mij laten 
informeren. Graag ook een oproep aan jullie allemaal om straks mee te werken waar dan ook. Veel 
vrijwilligers zullen weer nodig zijn. 

Er hebben zich gelukkig enkele nieuwe koorleden aangemeld. Daar zijn we blij mee en we 
verwelkomen ze van harte. Persoonlijk hoop ik snel  kennis te kunnen maken. Misschien zit er wel 
een fotografe (graaf) onder  voor weer eens leuke foto’s.  Alhoewel iedereen tegenwoordig met een 
mobieltje fotograaf is.   

Het bestuur werkt aan de noodzakelijke privacy verklaring op onze website. Beetje weerbarstig 
juridisch gedoe waar ik zelf de rust en tijd in moet vinden er eens voor te gaan zitten. Dat zal 
binnenkort wel gebeuren.  

Dan gaan mijn gedachten naar Peter Smolders die heel hard werkt aan zijn herstel na zijn noodlottig 
ongeval. Persoonlijk schrik ik altijd van dit soort gebeurtenissen en denk er vaak aan. Langs deze weg; 
opnieuw ‘bon courage’ Peter sterkte ook naar je vrouw Gonny. Eveneens gaan onze gedachten naar 
de familie Groenland  Sterkte Riet en familie in deze moeilijke ook zeer vermoeiende periode. Het 
allerbeste. 

Beste Molenzangers, inmiddels verblijf ik weer bij onze dochter in Singapore voor enkele weken.  

Met deze persoonlijke noot besluit ik lieve Dames en beste Heren.  

Hartelijke groeten. 

Philip Marsé.  
Voorzitter bestuur de Molenzangers.   


