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Nieuwsbrief Eligiuskoor 

      23 december 2020 

 

Beste koorvrienden, 
 

Uitzonderlijk zoals dit memorabel jaar 2020, ontvangen jullie onze nieuwsbrief op de 

aloude manier, namelijk op het vertrouwde papier. Natuurlijk zal je deze nieuwsbrief, 

evenals de vorige, terugvinden op onze website: www.eligiuskoor.be 
 

Het bestuur van ons koor heeft van 7 tot 14 december een corona-vrije vergadering 

gehouden, waarin 4 thema’s aan bod kwamen. Deze thema’s waren: 

- Geschenk voor onze actieve koorleden 

- Algemene vergadering 

- Driekoningenfeest 

- Hervatten repetities en activiteiten 
 

1. Geschenk voor onze actieve leden 

Hoe kort ons jaar 2020 ook was, wil het bestuur jullie van harte danken voor het 

geleverde werk dit jaar, maar tevens de vorige jaren. 

Daarom ontvang je naast deze nieuwsbrief 3 dank-u-wels: 

- Eén onder de vorm van een fles. 

- Eén onder de vorm van een knabbeltje.  

- Eén onder de vorm van een kaartje met een kleine maar welgemeende 

boodschap. 
 

2. Algemene vergadering 

In 2020 hielden we onze eerste algemene vergadering, waarin we stelden dat we 

dit bij het begin van ieder nieuw jaar zouden organiseren. Het bestuur heeft 

beslist om dit voor onbepaalde tijd uit te stellen. 
 

3. Driekoningenfeest januari 2021 

Het hoeft geen betoog dat dit niet kan doorgaan. Ook met spijt moeten we dit 

annuleren. Het bestuur achtte het ook niet wenselijk om dit feest op een later 

tijdstip in het jaar te organiseren. 
 

4. Hervatten repetities/activiteiten 

Volgens de laatste richtlijnen die op 18 december 2020 zijn verschenen, zijn alle 

samenkomsten verboden tot en met 15 januari 2021. Daarenboven heeft het 

bestuur beslist dat wij het koor niet heropstarten als we nog steeds aan de 

volgende voorwaarden moeten voldoen: 

a) zingen met een mondmasker;  

b) met een onderlinge afstand van ten minste 1,5 meter (nu is dat 2 meter 

radiaal); 

c) een repetitie met enkel een deel van ons koor - dit wegens de beperkende 

factor van plaats. 
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Nu belanden we in een totaal andere fase van deze pandemie, namelijk de 

verschillende fasen van vaccinatie. 

We zouden kunnen stellen dat wanneer iedereen gevaccineerd is, we onze 

repetities onmiddellijk kunnen opstarten. 

Echter, weten we (nog) niet hoe het vaccinatieproces precies zal verlopen. Dat 

er zal gewerkt worden met categorieën, lijkt op eerste zicht tamelijk logisch. 

Maar dit zou evenwel wel effect kunnen hebben op de manier waarop we onze 

repetities heropstarten. 

Als - weliswaar in de zeer voorwaardelijke wijze - men overgaat tot de vaccinatie 

volgens het voorstel dat nu op tafel ligt en nog moet beslist worden, zou dit 

betekenen dat de 65-plussers als 2de groep in aanmerking komen en alle 

koorleden die geen 65+ zijn, zullen moeten wachten.  
 

Betekent dit dat we ons koor dan ook in categorieën moeten opstarten? Dit zou 

dan wel in strijd zijn met onze stellingname zoals in het begin van dit punt 

aangehaald. 
 

Een bijkomende vraag die bij het bestuur opkwam, was de volgende: misschien 

zullen we weten wanneer de vaccinaties beginnen maar niemand zal kunnen 

voorspellen, wanneer deze afgelopen zijn. Is dit in februari, maart, april, mei,  

...? 
 

Daarom heeft het bestuur beslist om in maart 2021 een bestuursvergadering te 

beleggen om de situatie te evalueren. Aldus wordt alles wat gepland stond in 

onze agenda tot en met eind maart 2021 geannuleerd. 
 

Als bestuur beseffen we terdege dat we toch ergens een perspectief moeten 

bieden. Velen zullen zich afvragen: starten we nog op voor het zomerverlof, na 

het zomerverlof of nog in 2021? 

Eén doel staat vast: op het ogenblik dat we terug kunnen/mogen, worden de 

repetities hervat; meer kunnen en mogen we niet beloven. 

 

Tenslotte heb ik, als voorzitter, nog een persoonlijke toevoeging: “ik had nooit kunnen 

vermoeden dat ik als nieuwe voorzitter met een dergelijk gegeven - deze pandemie - 

zou te maken hebben. Het is voor mij ook een zoeken naar aanvaardbare oplossingen 

en antwoorden, waarbij ik de verschillende meningen van iedereen, geformuleerd op 

basis van ratio en/of emotie moet samenbrengen tot 1 geheel. 

Dit is een verantwoordelijkheid die ik heb opgenomen bij mijn aanstelling tot 

voorzitter en die ik zal uitvoeren, zolang ik het mandaat heb van het bestuur van ons 

koor.” 

 

Het bestuur van het Eligiuskoor wenst ieder van jullie en jullie dierbaren een gezond 

en gelukkig jaareinde toe. 


