Laatste Nieuws:
Oei het is al weer veel te lang geleden dat er een
Seintje uitgegaan is..
En er is best veel gebeurd in de laatste maanden.
Een kneiterhard repeterend combo olv Hans (die
de nieuwe leden zelfs zo enthousiast krijgt dat ze
de trekzak meenemen op vakantie. Het moet niet
gekker worden!)
Een eerste
ervaring hebben
we 18 maart al
mee mogen
maken bij het
Lentekriebelconcert in het
Wapen van Ankeveen. Weer een volle bak en het
combo stond als een huis! Gitta had een
dubbelfunctie want naast de Havenloze Mannen
begeleidde ze ook nog eens de Vrolijke Noot uit
Zuilen. Gezellige
mensen met een heel
ander repertoire als
dat van ons, maar er
zaten zeker een paar
deuntjes tussen, die
ik zo zou willen over
nemen . Kon niet
missen dat een
Havenloze Utrechter
zijn volkslied het
hardste meezong…
Vervolgens werden we een
maandje terug door Krijn in
de boot genomen. Alle
verjaardagen van Wilma en
Krijn en de jubilea bij elkaar
moet het wel voor 200 jaar
feest geweest zijn. Bruin
verbrand en onder de tonen
van het Kleine cafe werd
Breukelen binnen gevaren.
En dan twee bijzondere optredens. Een kleiner
Havenloos was te beluisteren bij de
ouderenmiddag in Loosdrecht. Geen korenavond
dit jaar, want dat werd elk jaar maar later en
later…

Voor de ouderenochtend tijdens het SFG weekend
kon geen representatief koor op de been gebracht
worden, maar met behulp van onze collega’s van
het Ruime Sop werd een gelegenheidskoor
geformeerd en de recensie in het weekblad
Wijdemeren was zeer lovend over dit optreden. In
de Ktoefse wandelgangen heb ik al gehoord dat
deze ouderenochtend zeer voor herhaling vatbaar
was!
Het 8 uurjournaal stipte het nog maar even aan…
Ik heb nog een paar uurtjes om te voldoen aan de
AVG richtlijnen. Dat wordt nog even puzzelen..
AVG is de nieuwe (Europese) privacywetgeving
waar alle bedrijven, maar ook verenigingen aan
moeten voldoen. Die gaat best ver.. Dat je als
bedrijf zuinig moet zijn op je klantgegevens is
logisch, maar een adressenbestandje van ons koor
en ook gemaakte foto’s tijdens een optreden zijn
persoonsgegevens die onder de wetgeving vallen.
We gaan t niet moeilijker maken dan t al is Ik ga
er vanuit dat jullie net als ik van mening zijn dat
het logisch is dat jullie geïnformeerd worden zo
nu en dan en dat je daarvoor de nodige gegevens
voor nodig hebt.. Je naam, adres en emailgegevens heb je daar (ooit) zelf voor gegeven. In
een bij dit Seintje gevoegde bijlage vinden jullie
een Privacyverklaring zoals die ingevolge de
AVG zou moeten zijn.
Geplande optredens:

26 mei

25 aug

zorgcentrum Veenstaete
Kortenhoef
zorgcentrum Naarderheem
Naarden
shantifestival Vinkeveen

27 okt

Zonnebloem Loenen

19 juni

