Opwijk, 4 januari 2012
Beste Cantabilers
In naam van het ontslagnemend bestuur van lopende zaken wens ik jullie allen een zalig en
vreugdevol 2012.
Financieel gaat het erg goed met ons koor : in de kas zit 993 € en op de bank staat 3926 € (het
kasboek en de bankuittreksels zijn maandag te bekijken).
Met de werking en met name met die van het bestuur gaat het heel wat minder goed.
Jullie weten dat Lieve na 7 jaar trouwe dienst – waarvoor onze oprechte en hartelijke dank - ontslag
heeft genomen en mét haar ook het bestuur.
Tijd voor nieuw bloed denk je dan. Maar zo simpel liggen de zaken niet. Op de vraag om te
kandidateren voor het bestuur zijn welgeteld 4 reacties gekomen : 3 oud-leden die zich aandienden
met een ‘als het echt moet’ en één nieuwe kandidatuur met een erg positieve ingesteldheid. Te
weinig om daar op voort te bouwen. Komen na 7 vette jaren nu 7 magere ?
Ik veronderstel dat niemand hoopt dat het hier stopt met ons koor, dat iedereen verder wil blijven
behoren tot deze vriendengroep. Maar dan moet men toch beseffen dat dit meer is dan komen
repeteren, af en toe eens optreden en een paar keer per jaar de voeten onder tafel steken. Achter de
goede werking steekt toch een vaak wat onderschatte organisatie.
Als we willen voort doen, moeten we het over een andere boeg gooien. Zo veel is zeker. We zullen
het verder moeten doen zonder bestuur en zonder voorzitter.
Ik heb een voorstel uitgewerkt dat niet te nemen is maar ook niet te laten omdat het van mij komt.
Het voorstel komt hier op neer dat we de bestuursactiviteiten splitsen en afzonderlijke comités
oprichten.
Ik denk aan een :








Comité voor de concerten
Comité voor de maandagavond
Comité voor feestavond
Comité voor nieuwjaarsreceptie
Comité voor barbecue
Comité voor het weekend
Comité voor losse zaken (bakhuis betalen bij gemeente, gemeente verwittigen als niet
gerepeteerd wordt, lidgeld ophalen, woordvoerder (m/v) aanstellen, kassier (m/v)
aanstellen, contactpersoon (via e-mail) met leden aanstellen, website onderhouden)

Ik heb met opzet zo veel verschillende comités genomen om de taken echt te verdelen, maar het
voorstel staat of valt met jullie bereidwilligheid, jullie motivatie, jullie inzet. De bedoeling is dat zo
veel mogelijk leden bij één of meerdere comités aansluit.
Als dit lukt – en waarom zou het niet ? – dan zijn we weeral gelanceerd voor zeven vette jaren.

