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JAARVERSLAG 2007
=======================
Nagenietend van een prachtig kerstconcert samen met Rhumtas op
23 december 2006 permiteerden wij ons om 4 januari vrij te nemen en de
nieuwjaarsborrel pas op de 11e te genieten, maar daarna gingen we met zijn
allen flink aan de slag.
Gelet op de jubilea van andere verenigingen in Eibergen achtten wij het beter
de voorbereidingen van ons jubileumjaar met voortvarendheid aan te pakken.
De plannen voor de viering van het 75 jarig jubileum behelsden: een receptie,
een jubileumconcert, een concertreis, een fietstocht, een scratchdag en een
feestavond. Voor al deze onderdelen zijn commissies benoemd met daarbij
een PR commissie, die een actie zou ontketenen om financiën bijeen te halen
om alle plannen te bekostigen.
Alle commissies zijn volop aan de slag gegaan; de concertreis- en
feestcommissie heeft zijn reisplannen in grote lijnen gepresenteerd en eenieder
was content met de voorstellen.
De receptiecommissie heeft ook de nodige voorbereidingen getroffen en het fiat
van de jubileumcommissies
De fietsdagcommissie heeft de route rond.
De scratchdagcommissie heeft naar rijp beraad toch gekozen voor het Requiem
van Mozart en is nu druk met de publicatie via website om zangers en
zangeressen over te halen mee te komen zingen.
De jubileumconcertcommissie heeft Marco Bakker en Miranda van Kralingen
kunnen contracteren en de zaal van de Storm in Winterswijk geboekt.
De PR-commissie heeft in de roos geschoten met haar plannen een DVD van de
mooiste plekjes en gebouwen in Berkelland te maken en met onze zang op de
achtergrond is het een pracht product geworden. Daarbij heeft deze commissie
sponsoren gezocht en gevonden, waarmee de totale ontvangsten ca € 20.000
zullen bedragen.
In het begin van ons jubileumjaar 2008 is in ieder geval al duidelijk, dat de
organisatie van het feest in al zijn onderdelen staat.
Op 1 maart 2007 hadden wij onze jaarvergadering.
Met het Goors Mannenkoor hebben we op 31-3 een concert gegeven in Goor.
Op 28 april zongen we voor Radio Gelderland in de Huve. In de Kruidenhof te
Mallum hielden wij 28 juni een open repetitie en op 1 augustus zongen we
tijdens de receptie voor de familie Klappe, die 50 jaren getrouwd waren.

In Haaksbergen zongen wij op 4 november in de Lourdeskerk en 16 december
tijdens de kerstmarkt. Voor beide optredens mochten wij vele complimenten
ontvangen.
Naast genoemde activiteiten blijven we doende leden en donateurs te werven,
want daarmee bereiken we een financiëel gezonde basis voor onze vereniging,
terwijl ook de vergrijzing, die ons zorgen baart, minder ernstig wordt.
Enkele leden vroegen onze aandacht: vooral Chris Wijnsma. Wij hopen dat de
dokters hem weer “in de benen” krijgen.
Ook de KNZV geniet onze belangstelling. Wij prijzen ons gelukkig, dat de afdeling
Limburg toch besloten heeft binnen dit verbond te blijven.
De BUMA en Musicopy vroegen onze aandacht, maar dank zij het KNZV zijn geen
problemen te verwachten.
Naast genoemde jubileumactiviteiten dienen zich in 2008 goede kansen aan:
De Sängerbund Dulmen heeft ons uitgenodigd voor hun jubileumconcert, de
Rotary Neede heeft ons uitgenodigd voor een herdenkingsbijeenkomst en
mogelijk komt het orginele Don Kosakkenkoor naar Eibergen.
MET ZIJN ALLEN HEBBEN WE EEN PRACHTIG JAAR VOOR DE BOEG.
Gerrit Nijenhuis.

