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Van de voorzitter,
Allereerst wens ik alle leden en hun dierbaren een heel
gelukkig, muzikaal en vooral een gezond 2021.
Ja beste mensen ik denk dat we het afgelopen jaar maar snel
moeten vergeten. Echt een heel ongezellig jaar met heel weinig
clubavonden. Gelukkig hebben we nog een paar avonden
kunnen laten doorgaan door een andere grotere locatie te
kiezen. Ook hebben we een aantal online meetings kunnen
organiseren maar optimaal was het natuurlijk niet. Maar ja, we
moeten maar denken er zijn ergere dingen en het beste er van
maken.
Natuurlijk hopen we dat dit nieuwe jaar 2021 zo snel mogelijk
weer normaal zal worden. Zekerheid hebben we nog steeds
niet, maar nadat iedereen gevaccineerd is, kunnen we
hoogstwaarschijnlijk onze clubavonden weer opstarten. Het
programma voor de concertavonden staat klaar om ingevuld te
worden maar definitieve afspraken kan ik helaas nog niet
maken. Natuurlijk zullen de toetsenisten die het afgelopen jaar
niet hebben kunnen optreden wederom gevraagd worden. Ook
onze jaarlijkse ledenvergadering zal op een later tijdstip
plaatsvinden en zal worden gehouden op een reguliere

workshopavond zodat we de concertavonden zoveel mogelijk kunnen invullen. Het programma zal
nadat we weer wat mogen organiseren zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.
Zoals al aangegeven in de laatste email die u van het bestuur hebt ontvangen, die nogmaals in deze
Nieuwsbrief wordt afgedrukt, zal de contributie voor het jaar 2021, €. 30,- bedragen. Om het
programma financieel rond te krijgen moeten er dan geen opzeggingen van het lidmaatschap
plaatsvinden. Hetgeen we gewend zijn houdt in dat we toch minimaal 60 leden moeten behouden.
Dus beste mensen wees solidair en blijf lid van onze prachtige club zodat we samen weer fijne
muzikale avonden kunnen beleven en workshops kunnen houden waarvan we weer wat kunnen
opsteken.

Beste leden van de Orgel-en Keyboardclub Gelderland,
Het jaar 2020 loopt ten einde.
Een jaar dat bijna volledig in het teken heeft gestaan van de Corona crisis. Een jaar waarin
ons veel beperkingen zijn opgelegd en waarin we ons moesten houden aan de door de
regering gestelde regels om dit vervelende virus de kop in te drukken.
Echter de gedachte dat iedereen zich wel aan deze regels zou houden is te optimistisch
gebleken.
Het gevolg is bekend: een volledige Lock down.
En ook nog op een heel vervelend moment, net voor de Kerstdagen en
de jaarwisseling.
Allereerst gaan onze gedachten uit naar onze zorgmedewerkers/sters. Voor hen is het een
zeer drukke en inspannende tijd. Daarnaast zal er ook veel economische schade worden
geleden door ondernemers. Ondanks de steun die aan hen is toegezegd, zullen er zeker
faillissementen te betreuren zijn ten gevolge van de Coronapandemie.
Maar niet alleen ondernemers hebben het heel zwaar, ook verenigingen hebben veel
moeite om het hoofd boven water te houden. Zij moeten voornamelijk bestaan van
contributiegelden en kantine inkomsten.
We zullen met z’n allen deze pijn moeten dragen.
Ook wij als Orgel &Keyboardclub zijn afhankelijk van contributie inkomsten. Zonder
inkomsten hebben we geen bestaansrecht.
Het bestuur van uw Orgel & Keyboardclub doet een dringend appel op de solidariteit van al
haar leden en begunstigers.
Blijf uw club steunen en blijf lid van onze vereniging.
Zonder leden zijn er geen inkomsten, en zonder inkomsten heeft een club geen
bestaansrecht.

Het afgelopen jaar hebben we wat minder kosten gemaakt omdat er een behoorlijk aantal
avonden zijn komen te vervallen. Minder zaalhuur en minder kosten voor optredende
toetsenisten.
We hebben daarom besloten om de contributie voor 2021 éénmalig te verlagen naar
€.30,-., ervan uitgaande dat ook iedereen lid blijft.
Mochten er in 2021 nog een aantal maanden uitvallen dan zullen we de contributie voor
2022 ook heroverwegen.
Dus beste leden, we doen echt een dringend beroep op uw solidariteit met uw Orgel &
Keyboardclub. Blijf uw club steunen! Laat uw club voortbestaan!
Onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering verschuiven we naar een workshopavond zodra
dat mogelijk is om daarmee zoveel mogelijk concertavonden door te laten gaan.
We moeten tenslotte nog het één en ander inhalen.
Tot slot wensen wij u, ondanks alle beperkingen, hele fijne feestdagen en vooral een
gezond en muzikaal 2021.
Pas goed op jezelf en anderen. Blijf gezond!
Namens het bestuur van de O&K club Gelderland,
Hans de Jager (voorzitter).
Marcel Pijnappel (secretaris).
Gerrit Groeneveld (penningmeester)
Paul van Dijk (algemeen bestuurslid)
Hans Kluin (algemeen bestuurslid)

Agenda
De agenda zal op een later tijdstip worden ingevuld.

Alle avonden beginnen om 20.00 uur in Sociaal Cultureel Centrum “De Maatjes”
te Zevenaar, tenzij anders vermeld.

