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Van de voorzitter.
De doos bij de presentielijst voor kandidaat bestuursleden heeft na vier weken een hele lijst
met namen opgeleverd die door andere koorleden zijn voorgedragen.
Vorig jaar hebben we aan 15 leden een brief gestuurd met het verzoek heel serieus na te
denken of ze een functie kunnen vervullen in het bestuur van onze vereniging. Dat heeft
toen enkele positieve reacties opgeleverd. Daarmee konden twee van de drie vacatures
worden ingevuld. Voor de derde vacature is toen een oplossing gevonden doordat een
aftredend bestuurslid deze functie wel tijdelijk wil waarnemen.
Dit jaar hebben we dus voor deze aanpak gekozen en het moet gezegd, we waren verrast
over de vele namen die zijn genoemd.
Wij zijn nu bezig deze lijst af te werken, te beginnen met de namen die meerde keren zijn
genoemd. Terwijl ik dit schrijf zijn de resultaten echter nog niet hoop gevend. De oudere
leden van ons koor zijn zo langzamerhand wel klaar met alle vrijwilligerswerk wat ze in hun
leven hebben gedaan en hebben nu behoefte aan een rustiger leven. Daarnaast spelen ook
gezondheidsredenen een rol. Het jongere deel is druk met werk en gezin en kan er echt niet
meer iets bij hebben. Dat is niet nieuw voor ons. Je hoort het bij alle verenigingen en
instanties die draaien op vrijwilligerswerk.
We krijgen wel positieve reacties dat men op projectbasis wel wat voor het koor wil doen.
Maar voor de dagelijkse gang van zaken zullen er toch een aantal mensen moeten komen die
dat gaande houden en daar verantwoordelijk voor zijn. En hoe kleiner dit groepje is, hoe
zwaardere hun taak wordt.
Wij zoeken verder en blijven hopen dat het bestuursprobleem binnenkort wordt opgelost.
Jan Tulner

In de vorige Nieuwsklanken is abusievelijk vermeld dat een nieuwe alt Elsbeth van den Bosch
heet. Het moet echter Alt van den Bosch zijn. Sorry Alet.
Bij het secretariaat is een overlijdensbericht binnen gekomen van ons oud-lid
Elsbeth Kruizinga Krijt. Ze werd lid in 1990 wanneer ze het koor verlaten heeft is niet
(gemakkelijk) te achterhalen.
En
Afgelopen donderdag is Bart Sollie overleden.
Hij wordt woensdag a.s. om 10:30u op Ölandhorst begraven.
Hij was jarenlang lid van Stella Maris en ook als 2e voorzitter bestuurslid.

Wij feliciteren in maart:
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Helpende handen
Willen de volgende heren om 19.30 uur helpen met
het klaarzetten van de stoelen? Als je niet kunt, graag
zelf voor vervanging zorgen.
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25 maart

Reint van Veen
Piet Veldman
Hans de Boer
Wiebe Boskma

