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Zwolse Zangraad
Zwolle Zingt! 2022 geannuleerd
Vorige maand kondigden we nog dapper aan dat er op 12 februari 2022
een Zwols zangfeest in Odeon zou worden gehouden. Helaas zijn we
inmiddels ingehaald door de ontwikkelingen. De meeste koren hebben
hun repetities en de in deze tijd geplande optredens in verband met de
aangescherpte corona-maatregelen stilgelegd en afgezegd. Ook wij
moeten de knoop van Zwolle Zingt! doorhakken: duizend zangers een
dag lang bij elkaar in het theater gaat in februari nog niet lukken.
Een datum voor 2023 is al afgesproken met Odeon en kunt u dus
noteren: Zwolle Zingt! wordt dan gehouden op zaterdag 11 februari.
Alle koren die noodgedwongen hun activiteiten hebben moeten staken
wensen wij veel sterkte en uithoudingsvermogen toe in deze stille tijd.

Fijne feestdagen
Het bestuur van de
Zwolse Zangraad wenst
alle leden van de
vereniging fijne
Kerstdagen en een
gelukkig nieuw jaar!

Uitvoering van One Day in 2020

Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen
De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is sinds 1 juli
2021 van kracht. De meeste koren hebben de status van rechtspersoon
(vereniging of stichting) en zullen daarom hun statuten moeten
screenen en waarschijnlijk aanpassen aan de nieuwe wet. Ze hebben
daartoe vanaf 1 juli jl. vijf jaar de tijd. Nu is het jammer als ieder koor
daartoe zijn eigen wiel moet uitvinden en wellicht kosten moet maken.
Daarom deze oproep:
- Als u de screening en aanpassing van uw statuten al hebt gerealiseerd,
laat ons dat weten. Misschien hebt u ervaringen of deskundigheid
opgedaan waarmee anderen geholpen kunnen worden.
- En als u vragen of behoefte aan ondersteuning hebt, laat ons dat ook
weten. Misschien kunnen wij u van dienst zijn, of kunnen we u
verwijzen naar de ervaringen of deskundigheid van anderen.
Uw reacties graag naar info@zwolsezangraad.nl.
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Jaarvergadering 14 maart 2022
Afgelopen jaar is de jaarvergadering van de Zwolse Zangraad in
verband met de coronamaatregelen via e-mail afgehandeld. Deze keer
hopen we weer in levenden lijve te kunnen samenkomen.
Als datum voor de jaarvergadering is vastgesteld: maandagavond 14
maart 2022. We hopen dan naast de behandeling van de gebruikelijke
jaarstukken ook het functioneren en de doelstellingen van de Zangraad
met u te kunnen bespreken.

