Verslag secretaris verenigingsjaar EMK 2018

Februari
Wij moesten in deze maand afscheid nemen van ons zeer gewaardeerde lid Gerrit
Groot Roessink, die na een langdurig ziektetraject is overleden. Als mede-zanger en
bestuurder van ons mannenkoor heeft hij een onuitwisbare indruk achtergelaten.
Tijdens de uitvaart in de oude Matheus hebben we een aantal, door Gerrit zelf
uitgezochte nummers, ten gehore gebracht.
Maart
In deze maand lieten we als EMK zien tot welke organisatorische hoogstandjes wij in
staat zijn. Onder aansturing van de festivalcommissie (Gerard Klanderman, Stef
Smit, Egbert Nauta en Ron Reedijk) hebben wij in eendrachtige samenwerking met
het KNZV_MN op zaterdag 10 maart een Zangers festival georganiseerd met
gebruikmaking van zalencentrum de Hüve voor alle randzaken en als concertzaal de
Oude Matheus. Door alle 14 deelnemende koren, werden de gastvrijheid en kwaliteit
van voorbereiding en uitvoering als uitstekend gekwalificeerd. Een prettige
bijkomstigheid was daarbij, dat een aardig bedrag aan onze bankrekening kon
worden toegevoegd.
Tijdens de goedbezochte en prettig verlopen Algemene Ledenvergadering op
donderdag 15 maart, werd zanger Wim de Groot gehuldigd voor 25 jaar
lidmaatschap van ons koor. In aanwezigheid van zijn echtgenote werden woorden
van dank en waardering uitgesproken en werd hem door de aanwezig voorzitter van
het KNZV-MN, de heer Adri Bout, het bijbehorende onderscheidsteken opgespeld
en de oorkonde overhandigd. Voor mevrouw de Groot was er een mooi boeket.
Juni
Op de 21e , de langste dag van het jaar, verzorgden wij, onder de titel
Zonnewendeconcert, in samenwerking met dameskoor Akkoord uit Beltrum en onze
huispianist Jeroen Twisk, een optreden bij het botenhuis van de Berkelschippers te
Eibergen. Ondanks het feit dat het weer een beetje roet in het eten gooide
(temperatuur en neerslag), was er toch sprake van ruim voldoende publieke
belangstelling die onze creatieve benadering en uitvoering van de stukken, naar
waarde wisten te schatten. Een locatie die voor herhaling vatbaar is.

September
Op 15 september hebben we stilgestaan bij het 85-jarig bestaan van ons
mannenkoor. De feestcommissie (Josef van Sark, Herman Hilhorst en Eric Kempers)
had een programma georganiseerd waarbij eerst de hersenen aan het werk werden
gezet. Mevrouw van Sark kwam als slimste mens uit de bus en mocht een beker en
leuke attentie in ontvangst nemen. Na een mooie terugblik van voorzitter Patrick
Hettinga op een stuk geschiedenis van het EMK was er daarna de gelegenheid om
de inwendige mens van het nodige te voorzien. Een geslaagde activiteit op de
locatie zalencentrum Kerkemeijer in Rekken.
Op de 29e van deze maand, hebben we organisatorisch (Tonni Wormgoor en Dick
Schokkin) en uitvoerend deelgenomen aan de Berkelland Korendag. De ons
toegewezen locaties waren Ruurlo en Neede. Onder een redelijke publieke
belangstelling, hebben wij een aantal mooie nummers ten gehore gebracht, waarvoor
ons beide keren een waarderend applaus werd gegund.
Oktober
Nadat op 20 september een aantal deskundigen van de firma Hensen uit Hengelo
Overijssel ons de maat hadden genomen, waren alle actieve leden eind oktober in
het bezit van een zwart overhemd. Het eerste concrete resultaat van de tijdens de
ledenvergadering in leven geroepen kledingcommissie, bestaande uit 5 ter zake
kundige partners die hiermee een kleine proeve van bekwaamheid afgaven op weg
naar verfrissing en vernieuwing binnen onze manier van presenteren.
November
Na een lange aanloop met veel repeteren en voorbereiden, zowel in Eibergen als in
Varsseveld (met dank aan Jan Bussink voor de mooie indeling van chauffeurs en
passagiers tijdens dit traject) , waren we er uiteindelijk meer dan klaar voor. Op
zaterdag 17 november participeerden wij met een groot aantal zangers van het EMK,
onder de vlag en organisatie van het Varssevelds Mannenkoor en muziekvereniging
Jubal eveneens Varsseveld, bij het theaterconcert “Celebration” in de schouwburg
Amphion te Doetinchem. Zowel voor de zangers als de bijna 800 bezoekers, een
fantastisch muzikaal en zang technisch topevenement. Dit belooft wat voor ons
Schaapskooiavontuur in juni 2019.
December
Voorafgaand aan onze kerstvakantie, verzorgden wij een optreden voor de Vrouwen
van Nu, in de grote zaal van de Hüve. Aangezien de organisatie had aangegeven
moeite te hebben met een te informele kledingkeuze, kwamen wij netjes voor de dag
in een zwart ensemble. Een aantal mooie aan kerst gerelateerde nummers werd door
ons voor het voetlicht gebracht en uit de enthousiaste reacties van de bomvolle zaal,
bleek dat dit zeer op prijs werd gesteld. Voorwaar een mooie muzikale afsluiting van
het jaar 2018.
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