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Aan donateurs, oud-leden en andere belangstellenden
Alphen aan den Rijn, januari 2016
Beste muziekvrienden,
Allereerst willen we u in het nieuwe jaar veel goeds toewensen en bedanken voor uw betrokkenheid
en steun in het afgelopen jaar.
Voor ons koor is 2016 een bijzonder jaar, omdat we op 8 februari 100 jaar bestaan. Door de
feestelijke opening van het seizoen in september met een muzikale hulde door blazers van het
Alphense harmonieorkest Arti zijn we al wat in een feeststemming gekomen. Intussen werken we
hard aan de voorbereiding van ons jubileumconcert op 20 mei, waarbij we het oratorium “Elias”van
Mendelssohn zullen uitvoeren. Momenteel doen 18 extra projectzangers mee. In de loop van de
voorbereidingen hopen we nog een aantal ervaren zangers erbij te kunnen betrekken.
Op 26 april zal ons koorlid Fietje Van der Wilt voor belangstellenden een lezing over de “Elias”
verzorgen. Het koor zal daarbij enkele delen uit het werk zingen. Te zijner tijd zult u daar nader over
geïnformeerd worden.
Sinterklaas
In de geschiedenis van het koor zijn er tradities gegroeid. Een leuke is de komst van Sinterklaas op de
repetitie voorafgaand aan 6 december (Guusje Domna, één van de koorleden weet daar meer van).
De Sint neemt dan op rijm, en met een indrukwekkende dictie, de dingen van het afgelopen jaar door.
Hij maakt complimenten, maar plaatst zo hier en daar ook kritische kanttekeningen. Mensen die iets
extra’s voor de vereniging hebben gedaan krijgen een speculaaspop. Dit jaar werd o.a. Leendert
Miedema door Sint in het zonnetje gezet.
Van al deze muzikanten wil ik er graag één noemen
Dat is Leendert, die moet ik echt even roemen
Hij speelde piano, orgel, bugel en tenorsaxofoon
En geloof maar, dat deed hij op zuivere toon
Bij het koor van IJme Visser zong hij soms de solistenpartij
Negro spirituals, Bach en Dvorak, helaas is die tijd voorbij
Van ons koor was hij ook nog acht jaar secretaris
Ik denk, dat hij met de muziek nooit klaar is
Zo’n loopbaan kan Sint zeer waarderen
Sint wil je graag met een klein cadeautje vereren
Door de jaren heen heeft deze Sint in dichtvorm al een heel
stuk geschiedenis van het koor beschreven. “Ik word oud, net
als uw koor,” verzuchtte de Sint dit jaar.

PReS
In september is de commissie PReS van start gegaan. Die naam staat voor: Public Relations en
Sponsoring. In die commissie zitten naast penningmeester Niek Brokamp, ook Willem de Beus,
Marian Hendrickx en Hans Mondeel.
Het vraagt zoveel inzet en aandacht om ons koor “op de kaart” te zetten dat het bestuur het nodig
vond zo’n commissie in te stellen. De commissie zorgt o.a. voor de verspreiding van persberichten en
posters, maar zoekt ook naar andere mogelijkheden om de naamsbekendheid van ons koor te
vergroten. Ook deze Nieuwsbrief is voortaan een activiteit van PReS. Behalve het verzorgen van de
PR zoekt de commissie ook naar financiële bronnen. Dat is meer dan ooit nodig, omdat subsidies
wegvallen.
Voor het jubileumjaar vonden we naast Goedhart Bouwcenter, De Knikker Keukens en Van Vliet
Bouw ook in Stichting Rijnkade 1630 een sponsor.
De commissie houdt zich aanbevolen voor uw suggesties op het gebied van promotie en sponsoring.
Website
Voor de PR is een goed ogende en werkende website onontbeerlijk. Daarom is de oude website
vervangen door een nieuwe. Maar deze is nog “in ontwikkeling”. Zie: www.oratoriumkooralphen.nl
(Periodieke) Giften
Ook giften van donateurs zijn nodig voor de instandhouding van ons koor. Wie meer dan 50 euro per
jaar doneert, krijgt van ons een vrijkaart voor een concert. Omdat wij geen ANBI-status hebben is er
voor zo’n gift geen fiscale aftrek mogelijk.
Maar er is wel een andere mogelijkheid om bij uw donatie fiscaal voordeel te behalen. Als u met een
formulier van de belastingdienst vastlegt dat u gedurende 5 jaar (of langer of voor onbepaalde tijd)
jaarlijks een bepaald bedrag wilt schenken, is deze gift wel fiscaal aftrekbaar. De drempel die
gewoonlijk voor giften geldt, is dan niet van toepassing. Dus u kunt dat bedrag zonder meer volledig
aftrekken. Helaas mag erbij zo’n periodieke gift niet sprake van een tegenprestatie zijn. Dus een
vrijkaart kunnen wij in dat geval niet geven.
Dat is mooi bedacht door de fiscus en misschien voor u een stimulans zo’n manier van doneren te
overwegen. Als u gebruik wilt maken van deze fiscale regeling kunt u contact opnemen met de
penningmeester Niek Brokamp (T: 0172-444189; E: niekbrokamp@ziggo.nl) Die zal u dan het
genoemde formulier bezorgen.
Met vriendelijke groet, namens Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn,
Hans Mondeel (lid commissie PReS)
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Contact PReS: Niek Brokamp. T: 0172-444189; E: niekbrokamp@ziggo.nl
Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen.

