
Bericht van de voorzitter 

 
Het was een heel bijzonder jaar 2020. 
Voor alle koren die vanwege het Corona-virus al heel snel niet meer mochten samenkomen en 
zingen. Wat was dit lastig! 
De onzekerheid voor diegenen die kwetsbaar zijn of iemand thuis hebben die kwetsbaar is. 
En natuurlijk ook voor diegenen die zo graag wilden doorgaan met repeteren. 

We hebben daarom weinig live repetities met alle leden gehad dit jaar waar we allemaal aan 
konden deelnemen. 
Er werd vanuit het bestuur besloten om half Maart te stoppen, al was dit een moeilijke beslissing, 
maar we hebben toch ook onze verantwoording richting onze leden en hun achterban. 
In plaats daarvan werden er Zoom repetities georganiseerd. 
Dat was even vreemd, maar toch ook heel fijn om elkaar weer te zien. 
 
Helaas moesten we ook het Jubileum-concert cancelen, waar al naar werd uitgekeken en waar al  
over werd gebrainstormd en waarvoor leuke ideeën werden geopperd.  
 
Na de eerste Corona-golf leek het goed te gaan en hebben we nog even live gerepeteerd in 
September en Oktober maar daarna werd het ook vanuit de Rijksoverheid afgeraden om samen te 
zingen.  
Er vonden er ook geen voorbereidingen plaats voor de Holland Harmony Conventie in 2021,  
omdat deze ook niet door zou kunnen gaan. 

Op 2 September 2020 had ik de eer dat ik door jullie werd gekozen als de nieuwe voorzitter van 
Dutch Pride en ik ben daar heel blij mee! 

Rond de Kerst werd er door een aantal leden deelgenomen aan de virtuele Kerstshow van  
“The Collective” (van Simon Lubkowski). Dit heeft Krista namens DP prima gecoördineerd. Daarnaast 
heeft zij een leuk filmpje van DP ingestuurd als bijdrage aan de Kerstshow van Holland Harmony. En 
ook heeft zij ons gave DP jaaroverzicht 2020 in elkaar gezet. Hiervoor nogmaals hartelijk dank! 

 
We kijken hoopvol uit naar een ‘normaal’ 2021 met allemaal gevaccineerde leden! 
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