Suonare d’Amatori - Secretarieel jaarverslag 2020
Op 1 februari vond de themadag “Wat er niet staat” plaats, over interpretatie in de barok. Het
bestuur had een gift ontvangen van Centrum voor Oude Muziek en Dans, en dat hebben we aan deze
dag besteed. Hans Lub werd gevraagd om de workshop te verzorgen, wat hij zeer vakkundig en met
veel humor deed. Er waren 23 deelnemers, een volledig kamerorkest.
Deze bijeenkomst werd ook aangegrepen om bestuursleden te werven uit het orkest.
Het voorjaarsproject 2020 op 4 mei van TKKD ging helaas niet door vanwege de coronacrisis.
Gelukkig heeft het koor besloten volgend jaar in de herkansing te gaan met hetzelfde programma.
Een aanvraag voor het najaar kwam er helaas niet, door ziekte van dirigent Jelke Hamersma.
Het bestuur besloot -om de continuïteit te handhaven- een alternatieve bijeenkomst te organiseren
voor de orkestleden. Helaas kon er uiteindelijk niets gepland worden vanwege corona. Wel werd een
nieuwsbrief verstuurd.
Het bestuur vergaderde zes keer, steeds bij Wout thuis. De onderwerpen die we bespraken waren
het organiseren van lopende projecten, voortgang van de database en het voldoen aan
privacywetgeving en het zoeken naar nieuwe bestuursleden en ondersteuners. Ook werd een start
gemaakt met het beleidsplan 2021-2026.
Aan het begin van het jaar was de bestuurssamenstelling als volgt:
• Wout van den Heuvel, voorzitter
• Jonna Meeuwissen, penningmeester
• Hans Huisjes, secretaris
• Ondersteuning Margaretha den Hollander
Op 7 juli trad Yme prummel toe tot het bestuur als penningmeester, Jonna legde haar functie neer.
Ook op 7 juli trad Hans Stoelinga toe tot het bestuur.
Op 1 september trad Margaretha den Hollander toe tot het bestuur als secretaris, Hans Huisjes legde
zijn functie neer. De samenstelling van het bestuur werd dus:
• Wout van den Heuvel, voorzitter
• Yme Prummel, penningmeester
• Margaretha den Hollander, secretaris
• Hans Stoelinga, algemeen bestuurslid
• Vacature, algemeen bestuurslid
Het bestuur werd ondersteund door Tera van den Heuvel (werving musici), Fenneke Bouwman (PR,
website) en Hans Duifhuis (digitalisering ledenadministratie).

