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Hoe gaat het met iedereen? We hopen dat jullie wat gewend zijn aan de nieuwe manier 

van school/studie/stage en dat het goed gaat! Natuurlijk is alles nu anders dan we 

gewend zijn, maar het is heel belangrijk om vol te houden en iedere dag te kijken en te 

genieten van wat we wel kunnen! 

Na de persconferentie van afgelopen dinsdag is definitief duidelijk geworden dat ons 

concert van D.V. vrijdag 19 juni niet door kan gaan. Daarnaast is er in ieder geval tot 19 

mei geen ruimte om de koorrepetities weer op te starten. Dit geldt voor alle vormen van 

muziek-, kunst- en cultuuronderwijs. Voor nu betekent het dat we vooral via de app in 

contact blijven met elkaar! 

  

REPETITIES 

 

We hopen dat we elkaar voor de zomervakantie nog wel kunnen ontmoeten. Uiteraard 

zijn we hierin afhankelijk van de mogelijke versoepelingen van alle maatregelen. En als 

dit niet haalbaar is, dan zullen we op een creatieve manier elkaar een goede zomer 

toewensen! 

Het RIVM is samen met o.a. het KNMO (cultuurorganisatie) een protocol aan het 

opstellen waarmee we kunnen opstarten zodra de maatregelen daar ruimte voor geven. 

We volgen dit proces en houden jullie op de hoogte! 

  

CONCERTEN 

 

Op dit moment zijn we bezig om een nieuwe datum in te plannen voor het concert met 

het Urker Mannenkwartet in het voorjaar van 2021. Daarnaast lopen de voorbereidingen 

voor het Kerstconcert ook door. En het is ook leuk om jullie te vertellen dat we alweer 

diverse uitnodigingen hebben ontvangen voor het nieuwe seizoen. We houden jullie ook 

hiervan op de hoogte! 

  

CONTRIBUTIE 

 

De contributie voor het laatste halfjaar van dit seizoen is in februari geïnd, een paar 

weken voordat de repetities stil kwamen te liggen. De volgende incasso staat gepland 

voor oktober, als we naar verwachting de repetities al ruim weer hervat hebben. 

Voor onder andere het organiseren komende concerten en ons lidmaatschap bij de 

Zangersbond zijn wij grotendeels afhankelijk van de contributie. Daarom hebben wij 

besloten om deze contributie niet terug te betalen en in oktober ook te incasseren voor 

de periode die daarna komt.  



Wij hopen hierbij op uw begrip. Mocht dit besluit voor financiële problemen zorgen voor 

u, schroom dan alstublieft niet om hierover contact op te nemen! U kunt een mail sturen 

naar info@kinderkoordehorizon.nl of bellen/appen naar Janine Westeneng: 06-

37437586. Dan zorgen we voor een oplossing! 

 

 

Muzikale groeten van het bestuur, 

Henriëtte, Janine, Henriëtte, Marc, Germa en Eline 
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