
 

 

Nieuwsbrief Eligiuskoor 

      29 september 2021 

 

 
 

 

 

Beste koorvrienden, 

 

 

Stilaan mogen de maskers weer overal af en kunnen we weer ons eigen onszelf zijn. 

Ondertussen hebben we reeds vier repetities achter de rug en ondanks de zeer 

langdurige verplichte stopzetting van onze kooractiviteiten is de opkomst van de leden 

vanaf de eerste repetities bemoedigend voor het voortbestaan van ons koor. We 

juichen dit toe en het geeft het bestuur de moed om er met de volle goesting weer in te 

vliegen. 

 

Er zijn twee koorleden die ontslag hebben genomen, Krista Basyn en Bernadette Dutoit. 

We danken hen voor hun jarenlange inzet voor het koor.  

Vier koorleden zijn momenteel afwezig wegen ziekte en/of ziekte van hun partner. We 

houden er aan deze leden het beste toe te wensen en hopen hen allen terug te mogen 

ontmoeten in ons koor. 

 

André Porte heeft ontslag genomen als bestuurder van ons koor. We danken André voor 

zijn jarenlange inzet als bestuurder. We kunnen echter wel verder op André rekenen als 

actief koorlid. André wordt voorlopig niet vervangen als bestuurslid want we wachten af 

hoe alles verder evolueert. 

 

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste punten die aan bod kwamen tijdens de 

raad van bestuur van 29 september. 

 

Financiën  

Door de coronamaatregelen werden geen speciale uitgaven gemaakt. 

Wel is het zo dat we onze subsidies van de gemeente konden behouden. 

Het volledig financieel budgetplan voor het werkjaar 2022 zal op de volgende algemene 

vergadering aan de koorleden voorgelegd worden 

 

Evaluatie van de fietstocht (zonder fiets) 

Het aantal aanwezigen bedroeg 52 personen. De formule werd wegens de 

coronamaatregelen beperkt. Wat niet wil zeggen dat deze slecht was, integendeel. Dit 

initiatief had als voornaamste bedoeling onze leden weer samen te brengen.  

Het is niet de bedoeling dat we deze ingekorte versie als systeem behouden.  

Voor volgend jaar, voorzien we terug de uitgebreide formule. Er zal in de toekomst geen 

afzonderlijke tocht meer uitgestippeld worden voor de auto’s. Er zal nog bekeken 



 

 

worden hoe we de niet-fietsers bij het geheel kunnen betrekken. Ook de formule voor 

het etentje achteraf zal opnieuw bekeken worden. 

 

Koorfeest 2021 

Er werd eerder al gesuggereerd om de datum van 13 november op te tekenen in jullie 

agenda. De misviering zou doorgaan in Rollegem-Kapelle om 16.00 u (inzingen om 15 uur 

in -koorkledij). Het diner zal opnieuw doorgaan in “Delicatesse” gelet op de voorkeur van 

een groot aantal van onze koorleden (na bevraging twee jaar terug). 

Zowel het menu als de deelnameprijs moeten nog bepaald worden. 

 

Aangezien we in 2020 en 2021 geen specifieke kosten hadden en we onze leden toch 

willen bedanken om terug de draad op te nemen na een zo lange afwezigheid zal de 

tussenkomst van de koorkas voor het koorfeest 50 euro per koorlid bedragen.  

Over dit alles volgen zo vlug mogelijk meer specificaties. 

 

Kerstavond 2021 

De kerstviering gaat dit jaar in principe door in het WZC van Ledegem. Er werd ook 

gevraagd om terug de draad op te nemen wat betreft het zingen met en voor de mensen 

met dementie. We kijken om het programma van de te zingen liedjes aan te passen. 

Dit alles gaat enkel door als we weer kunnen zingen zonder mondmasker.  

Er is deze week een vergadering gepland met het WZC en we volgen de situatie verder 

op. 

 

Fotokopieën van de gemeente 

Vanaf nu worden alle partituren en programma’s gefotokopieerd bij de gemeente. Ook 

de wijzigingen van de partituren. We hebben namelijk een groot aantal gratis kopieën 

dat we mogen nemen. Leden kunnen wel zelf nog prints maken, maar dit is op hun kosten. 

 

Algemene vergadering 

De eerstvolgende algemene vergadering zal gehouden worden op de 1ste repetitie van 

het nieuwe werkjaar op 10 januari 2022 (op 3 januari zou er geen repetitie zijn).  

  

Materiaal van het koor 

Naar aanleiding van de verhuis naar ons nieuwe lokaal en wegens plaatsgebrek werd 

besloten om onze oude orgel die zich nog in het patronaat bevindt gratis van de hand te 

doen. Indien er een koorlid interesse heeft in deze orgel dient deze met een van onze 

bestuurders contact op te nemen. Indien er meerdere personen interesse hebben zal 

het orgel onder hen verloot worden. 

Indien er geen interesse is vanwege onze koorleden zou daarna gekeken worden of 

andere instanties geïnteresseerd zijn (de muziekschool van Sint-Eloois-Winkel, het 

WZC, het Ferm te Rollegem-Kapelle ….). 

  

 

 



 

 

Voorstel project 2022 

Normaliter zouden wij dit voorjaar 2021 een trilogie-concert gegeven hebben met 

andere koren en muziekorganisaties. Voorlopig houden we deze boot een beetje af als er 

een vraag komt tot we zelf weer op kruissnelheid zijn gekomen.    

Er wordt bekeken of we eventueel iets kunnen organiseren rond de kerstviering van 

2022 maar dit project staat nog in de kinderschoenen. 

   

Programma begrafenissen 

Onze voorzitter en onze dirigent zijn bezig met het opmaken van een programma. 

Bij een viering moeten een dirigent en een begeleider beschikbaar zijn. Dit kan 

problemen geven aangezien Pieterjan en Piet Detailleur nog werken. Dit wordt nog 

verder bekeken en er zal hierover later nog meer informatie volgen.  

 

Bar 

Er wordt voor de bar niet langer een beroep gedaan op vrijwilligers.  

Luc zorgt voor de organisatie en het beheer van onze bar, samen met Patrick.  

Patrick staat in voor de aanvulling van de bar.  

 

Bestuursvergadering 

De volgende bestuursvergadering gaat in principe door op 18 november. 

  

 

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur van het Eligiuskoor. 

 

 


