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Voerendaal, januari 2021

Beste leden,

Allereerst wenst het bestuur van Muziekcollectief Voerendaal jullie een bijzonder
goed maar vooral gezond 2021 toe. We hebben op zijn zachtst uitgedrukt een
behoorlijk bewogen jaar achter de rug en hopen dat jullie allemaal hier toch op
de een of andere manier goed doorheen zijn gerold. Eenieders gezondheid blijkt
(en dat naar onze mening zeer terecht) prioriteit #1.
In muzikale zin was het ook duidelijk een negatief jaar. Wie heeft er als muzikant
daadwerkelijk nog een podium gehad of kunnen vinden? Iedereen mist volgens
ons toch gewoon de eigen performance op welk podium dan ook, het doel om te
repeteren of het festival waar we ons toch zeer op hadden verheugd.
In tegenstelling tot de algemene teneur houden wij het glas van het
Muziekcollectief Voerendaal echter meer dan half vol. Uit behoorlijk wat
gerenommeerde studies blijkt dat muziek voor ons welbevinden (lees
gezondheid) een belangrijke rol speelt, de mensheid kan niet zonder, en wij
zorgen daar voor…
Kijken we terug op ons eigen “Muziekcollectief-wereldje” dan kunnen wij
ondanks alle beperkingen toch met enige trots melden dat:







Wij nog steeds over een zeer gezonde vereniging praten, zowel in
financiële als in organisatorische en sociale zin.
Wij de kachel nog steeds zonder problemen kunnen laten branden, er
zonder door te berekenen gewoon koffie of thee kan worden gezet,
gebruikte handdoeken etc nog steeds worden gewassen.
De containers wekelijks worden geleegd.
Er in 2020, na het vertrek van beheerder Willy (helaas), inmiddels voor
is gezorgd dat de repetitieruimte wekelijks naar behoren wordt gepoetst
en onderhouden.
Wij onze voormalige secretaris (Marianne Greten) op basis van haar
meer dan gewone inzet voor onze vereniging een zeer terechte
Koninklijke Onderscheiding hebben kunnen bezorgen.
We Corona-proof maatregelen hebben kunnen nemen waarbij we er (zij
het tijdelijk) voor hebben kunnen zorgen dat er toch gerepeteerd kan
worden.







We vanwege Corona contributie hebben gerestitueerd.
De versterkers, drumstel, zanginstallatie, gastank, onkruid en wildgroei
van het groen rondom het pand onze speciale aandacht hebben gehad.
We in en om het pand de verlichting hebben aangepast, de frequente
alarmstoring hebben opgelost, de overstromingsperikelen van een paar
maanden geleden zelfs heel adequaat hebben opgelost.
Wij een bijzonder goede band hebben en nog steeds onderhouden met
een welwillende Gemeente Voerendaal.
Het bestuur regelmatig (zij het soms op afstand) vergadert en met
principieel goede moed plannen maakt voor het komende jaar.

Bovenstaand zou in de Algemene Ledenvergadering aan de orde zijn gekomen,
helaas staat deze voorlopig nog niet op de agenda. Zodoende hebben we
bovenstaand maar een beetje verpakt in deze Nieuwjaarsbrief.

Met muzikale groet,

Cor, Hans, Harry Leon en Max.

