
       
       3 maart 2020, nummer 2 

 
COMPANY NEWS 

Agenda 
                            

5 april zondag Optreden Schoorwijck, Leidschendam (Fonds 1818) 
 

9 april donderdag Jaarlijkse Algemene Vergadering (onder voorbehoud) 
 

14 mei donderdagavond Optreden Dekkershaghe, Den Haag (Fonds 1818) 
 

21 mei donderdag Hemelvaart dag, GEEN repetitie 
 

26 september zaterdag Optreden V.V.G.V. Kasteel Oud Wassenaar 
 

11 oktober zondag Optreden Veenhage, Nootdorp (Fonds 1818) 
 

29 november zondag Optreden De Mantel, Voorburg (Fonds 1818) 
 

12 december zaterdag Optreden Zonnebloem Buytenwaert 
 

                     www.theswingingcompany.nl  
De ledensite met wachtwoord: Jubileum2019 

Barbara tel 06-25524340 
 

 
Ledenadministratie 
Sinds januari zijn we 2 sopranen rijker; Fenna Sijnja en Mieke Hogendoorn zijn weer terug van 
enkele jaren afwezigheid. Van harte welkom terug. 

 
Vruchtenbuurt 
De organisatie heeft ons nogmaals hartelijk bedankt voor ons optreden. Zij heeft ook nog 
maandag en dinsdag positieve reacties ontvangen. Een optreden in de toekomst is best mogelijk. 

 
Optredens 

 20 Juni KORENSLAG in winkelcentrum Rokkeveen t.g.v. het 20 jarig bestaan. 
The S(w)inging Company is uitgenodigd mee te strijden voor de ‘ereplaats’: HET KOOR VAN 
ROKKEVEEN 2020!  
Op het middenplein van het winkelcentrum wordt een open podium gecreëerd. Hier wordt 
ieder koor apart ingedeeld.  
Ook hiervoor horen we graag spoedig wie er wel en niet mee wil zingen en hopen dat het 
koor meer kan doen. 
 

 Ook voor 2020 mogen we weer vier optredens verzorgen, geïnitieerd door Fonds 1818. 
 

 Daarnaast zijn er net voldoende leden die gaan zingen op 26 september voor het 70-jarig 
jubileum van de Vereniging Van Gerepatrieerden en Vrienden. Het wordt een 
middagoptreden in Kasteel Oud Wassenaar met songs uit musicals. 

 

 Voor de cliënten van De Zonnebloem Buytenwaert zingen we op zaterdagmiddag 12 
december tijdens de kerstviering. Hier bestaat het programma uit kerstsongs en op 
nadrukkelijk verzoek ook musicalsongs. 
Ook voor dit optreden hebben er net aan voldoende leden zich opgegeven.  
Kun je bij een van deze optredens toch nog komen dan stellen we dit heel erg op prijs. 

 

 Onze optredens tijdens het Alphens Korenfestival kan helaas niet doorgaan, er hebben zich 
maar 2 alten opgegeven. 

 



 
 
 
Wij kunnen je hulp goed gebruiken 
Afgelopen donderdag heb ik aandacht gevraagd voor een aantal zaken. Ik kan mij voorstellen dat 
het goed is deze punten nog even onder de aandacht te brengen. Hieronder de opsomming van de 
vier genoemde punten. 
 

1. Het bestuur heeft de datum voor de Algemene Vergadering (AV) in principe bepaald op 
donderdag 9 april. Dit is witte donderdag. Het begin van het paasweekend. Mogelijk een  
lastig moment, maar hopelijk geschikt voor velen. Mocht je verhinderd zijn, laat het even 
weten. Als je wel kunt, hoef je niet te reageren. 

2. Het bestuur heeft in de afgelopen bestuursvergadering geconcludeerd dat het zichzelf te 
kwetsbaar vindt. Daarom zien we graag een uitbreiding van het bestuur met tenminste 1 
persoon. Voel jij je uitgedaagd het koor mede richting te geven, neem deze gelegenheid te 
baat. Je begrijpt ongetwijfeld dat er wat tijd mee gemoeid is, maar je krijgt er zoveel moois 
voor terug. 

3. Van drie van de vier MEP leden is de zittingstermijn van (een veelvoud van) twee jaar 
verstreken. Dat zijn Juliette, Irene en John. Juliette heeft aangegeven het MEP te gaan 
verlaten. Irene wil haar stokje heel graag overdragen en John denkt nog na over het zich 
eventueel herkiesbaar stellen. Twee nieuwe MEP leden zijn dus nodig ter vervanging. 
Daarnaast heeft het MEP uitgesproken wel wat extra handen te kunnen gebruiken. 
Inclusief de vervanging zijn er voor het MEP dus tenminste drie personen nodig. Vind je het 
leuk om creatief mee te denken over bijvoorbeeld onze optredens, onze volgende 
uitvoering of onze songs en ben je af en toe inzetbaar voor festiviteiten, meld je aan. Zeg je 
dat je liever eerst een keer meekijkt, dan kan dat op 10 maart, bij eerstvolgende MEP- 
vergadering. En ook de inzet voor het MEP vraagt tijd. Maar wat is tijd in de wetenschap 
dat het “MEP-per zijn” je leven verrijkt. 

4. In de vergadering van bestuur en MEP is de lijst met alle suggesties die jullie vorige maand 
hebben ingebracht besproken. Enorm, een overvloed. Dank voor het meedenken en 
zoeken! Zo veel, dat het uiteraard bij lange na niet gaat lukken alle songs en ideeën uit te 
voeren. De uitkomst van de bespreking is als volgt: de lijst wordt als richting voor het 
optreden van april 2022 gebruikt. Dat is als het ware de stip op de horizon. Bijvoorbeeld 
zou dat naast Miss Saigon “de reis om de wereld” kunnen zijn. De ingebrachte songs, plus 
ons bestaande repertoire, plus eventueel nog weer nieuwe aanvullingen, zouden dat 
programma dan kunnen vullen. Omdat er veel veranderingen in de bezetting van MEP te 
verwachten zijn, is besloten dat het nieuwe MEP zich verder op de ontwikkeling van het 
programma gaat richten. 

 

Een lang verhaal. Heb je behoefte aan een toelichting, mail, app of bel (0623522116) gerust. Ben 
je verhinderd voor de AV van 9 april laat je antwoord dan weten door te reageren op deze mail. 
Heb je interesse voor een plek in het bestuur of het MEP, of wil je op 10 maart de MEP-
vergadering bijwonen, dan kun je je interesse kenbaar maken door een reactie op deze mail. 

 


