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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 
 

Van de voorzitter 
 

Lieve mensen, 
 

Ik hoop dat het met iedereen goed gaat. Het lijkt alsof er wat licht aan het einde van de tunnel 
zichtbaar is. En dat is maar goed ook. Want we hebben blijkbaar wel behoefte elkaar weer te zien, 
te voelen en te zingen. Helaas mag dat nog niet. Toch is de behoefte er wel elkaar te contacten. 
We hebben meerdere verzoeken gekregen een app-groep voor het koor in het in leven te roepen: 
de TSC app. Dat is een mooi idee en dat willen we graag opzetten. Nu kunnen we twee dingen 
doen, iedereen aan de app toevoegen of eerst vragen of je tot de app toe wilt treden. We hebben 
voor het laatste gekozen. Daarom, wil je deelnemen aan de TSC app, laat dit dan weten door te 
reageren op deze mail. Weet dat je later altijd nog toe kan treden of de app groep kunt verlaten. 
 

Behalve over de app heeft het bestuur gisteren gesproken over de Algemene Vergadering. Deze 
zou oorspronkelijk op 9 april plaatsvinden. Hoewel wij niet weten hoe het verder gaat, hebben we 
toch al twee data bepaald waarop de AV plaats zou kunnen vinden. Deze data zijn 25 juni en 3 
september. Het moge duidelijk zijn dat deze data onder voorbehoud zijn. 
 

Zoals ik in mijn vorige bericht in de CN meldde zouden we, als bestuur, ook de contributie 
bespreken. Dat hebben we uiteraard gedaan. We hebben daarover afgesproken hierover nog geen 
besluit te nemen. Weliswaar hebben we nu iets minder uitgaven, maar we hebben ook wat 
minder inkomsten, zodat het voordeel niet heel groot is. We hebben afgesproken dat we hier na 
de Corona op terug zullen komen. 
 

Als laatste hebben we gesproken over digitaal repeteren. Natuurlijk zie je op intranet mooie 
filmpjes voorbij komen, waarop het allemaal simpel lijkt. Afgelopen maandag liet het 
Concertgebouworkest het Wilhelmus prachtig klinken, maar dit was vooraf opgenomen en 
gemonteerd. De praktijk is dus anders. Er zit een vertraging in het geluid. Miro heeft ervaring 
opgedaan met digitaal repeteren. Ook hij geeft aan dat het niet kan. We moeten ons daar dus 
helaas bij neerleggen. Onze TSC app is onze enige hoop voor de nabije toekomst.  
 

Beste mensen, ik hoop op betere tijden die snel aanbreken, ik hoop dat het een ieder goed gaat en 
ik hoop dat we elkaar weer snel zullen treffen. 
 

Andries 
 

PS denk er aan om te reageren of je deel wilt nemen aan de TSC app 

 
Optredens 
Het optreden op 26 september in Kasteel Oud Wassenaar is helaas afgelast. 

 
 
 



 
 
Video opnamen op YouTube. 
De opnamen van Take20 heb ik naar YouTube ge-upload. Deze zijn makkelijk te bekijken via de 
ingesloten links op onze website onder de tab ‘Video’s’. Je kunt dit ook doorgeven aan kennissen 
en familie. 
 

Momenteel werk ik aan de opnamen van Timeless uit 2017. Deze stonden nog steeds niet op 
YouTube en zullen ook via de website bekeken kunnen worden. 
Leuk om (nog eens terug) te zien hoe we ook hier ‘uitgepakt’ hebben. 
Veel kijkplezier, 
Barbara 
 


