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TIJDELIJKE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF 
Om in deze bijzondere tijd effectief in contact te komen en blijven met de leden van het Ulfts 
Mannenkoor en De Vriendenkring, heeft het bestuur besloten de komende periode wekelijks een 
nieuwsbrief te maken en te versturen. In ieder geval per e-mail. We zoeken ook nog naar een manier 
om leden zonder e-mailadres de nieuwsbrief te ‘bezorgen’. We denken met deze nieuwsbrief in ieder 
geval direct te kunnen inspelen op de actualiteit en u op de hoogte houden van nieuws, de laatste 
ontwikkelingen en ‘lief en leed’. Veel leesplezier toegewenst! 

EEN TEKSTBIJDRAGE LEVEREN? GRAAG!  
De inhoud van deze eerste nieuwsbrief is door het bestuur verzorgd. Wilt u ook een bijdrage of kopij 
(aan)leveren voor de nieuwsbrief? Hebt u nieuws, een bericht of iets anders? Dat kan! Graag zelfs! 
Wij zorgen ervoor dat het zo snel mogelijk wordt geplaatst. 
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VAN DE VOORZITTER 

 

 
De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog 
tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun 
naasten. Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking 
aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen 
van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen.  

De Nederlandse regering heeft vergaande maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding 
van het coronavirus. Voor heel Nederland is opgeroepen sociale contacten in het algemeen en voor 
kwetsbare groepen in het bijzonder sterk te verminderen. Een van de belangrijkste consequenties 
voor het Ulfts Mannenkoor is dat repetities, koorscholing en mogelijk ook concerten afgelast 
(moeten) worden. In ieder geval tot en met 6 april 2020. Deze oproep wordt door het bestuur van 
het Ulfts Mannenkoor natuurlijk ondersteund. Ook andere overleggen en vergaderingen in diezelfde 
periode zijn opgeschort. Overigens is de DRU-Cultuurfabriek in verband met de aangescherpte 
corona-maatregelen in ieder geval ook tot en met 6 april gesloten.  

Kortom: alle activiteiten van het Ulfts Mannenkoor ‘liggen’ de komende weken ‘stil’. Zeer ingrijpend 
voor iedereen en voor onze vereniging. Maar we zitten in een zeer uitzonderlijke situatie waarin van 
iedereen iets wordt gevraagd. Ook het Ulfts Mannenkoor moet op zoek naar een balans. We gaan 
ervan uit dat u dat doet met inachtneming van uw gezondheid en die van anderen. We proberen als 
bestuur in ieder geval ‘de boel draaiende’ te houden. Dat vraagt in deze bijzondere situatie mogelijk 
om een andere inzet, begrip en flexibiliteit. Ik wens iedereen de komende weken het allerbeste. Blijf 
gezond! 

SCHRIFTELIJKE BESTUURSVERGADERINGEN 
Om te voorkomen dat onderwerpen blijven liggen of besluiten niet (kunnen) worden genomen, heeft 
het bestuur afgesproken de bestuursvergadering van 16 maart 2020 ‘schriftelijk’ te houden. 
Inmiddels zijn de eerste ideeën, suggesties en standpunten over verschillende agendapunten 
uitgewisseld. ’t Is wennen, maar het lukt. 

 
 

 



 

 

NIEUWBOUW WEBSITE 
Al geruime tijd ligt er de wens en de noodzaak de website van het Ulfts Mannenkoor te vernieuwen. 
Hoewel Ton Smilde de site zoveel mogelijk up to date probeert te houden is de huidige website sterk 
verouderd.  
 
Het design van de site sluit niet meer aan bij het gewenste imago dat we als Ulfts 
Mannenkoor(willen) uitstralen. Ook het gebruikersgemak en functionaliteit van de huidige website 
laat te wensen over. De website is bijvoorbeeld niet geschikt voor mobiele telefoon en de Ipad, 
terwijl er in het dagelijks gebruik al jarenlang sprake is van een fors stijgende lijn in het 
internetgebruik met dit soort ‘devices’.  
 

 
 
BELANG VAN EEN GOEDE WEBSITE 
Een website moet tegenwoordig het visitekaartje van een vereniging zijn of worden. De website 
dient namelijk meer dan alleen maar als informatiebron, het is een afspiegeling van hoe het Ulfts 
Mannenkoor als vereniging is en wat we willen uitstralen. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 87% 
eerst de website van een vereniging bekijkt. De website speelt dan ook een cruciale rol in het maken 
van een goede eerste indruk. Behalve een goede indruk willen maken, draait het bij een website 
vooral ook om het verspreiden van waardevolle en relevante inhoud voor de doelgroepen die we 
willen bereiken.  
 
De nieuwe website heeft dus twee belangrijke rollen in onze PR-strategie: ten eerste wordt de 
website ons publicatieplatform, de plek waar leden, sponsoren en bezoekers relevante informatie, 
nieuwsberichten, documenten en muziek kunnen vinden. Ten tweede wordt de website dus de plek 
waar we onze (nieuwe) doelgroep(en) heen willen leiden om de interactie te krijgen. Dit is immers de 
plek waar de waardevolle inhoud staat waarvan we willen dat mensen dit lezen en waar ze 
vervolgens ook een actie ondernemen, bijvoorbeeld het downloaden van muziek, een kaartje voor 
een concert kopen, het aanmelden als sponsor of lid of het aanvragen van extra informatie.  
 
Om dit te bereiken moet de website wel goed zijn: onze inhoud en kwaliteit kan nog zo goed zijn, als 
iemand doorklikt naar onze website, kan diegene alsnog afhaken als onze site er niet goed, 
onbetrouwbaar of onoverzichtelijk uitziet. 
 
Het bestuur buigt zich op dit moment over de verschillende opties en mogelijkheden. Maar natuurlijk 
ook over de kosten en subsidiemogelijkheden. We hopen voor de zomervakantie de nieuwe website 
te kunnen lanceren. 



 

 

 
 
HUNTENPOP/HEMELVAARTFEESTEN ZOEKT ‘VRIJWILLIGERS’ 
De PR-commissie heeft in januari 2020 een mail gestuurd naar de organisatie van Huntenpop en de 
Hemelvaartfeesten met de vraag of de organisatie voor bepaalde werkzaakheden ook (betaalde) 
krachten zou kunnen gebruiken?  
 
De organisatie zegt in een enthousiaste reactie (heel veel) behoefte te hebben aan vrijwilligers die 
kunnen helpen bij opbouwwerkzaamheden, vrijwilligers die gedurende de activiteiten helpen en bij 
afbouwen van het festivalterrein. Er is behoefte aan alles. Van technische mensen, 
magazijnmeester(s) parkeerbeheer, barpersoneel tot aan muntverkopers. 
 
Per vrijwilliger ontvangt de vereniging € 5,- per uur. Een mooie opsteker voor de verenigingskas die 
de laatste jaren flink is geslonken.  
Binnenkort gaat het bestuur inventariseren of, zo ja welke leden namens de vereniging willen helpen 
bij de organisatie van Huntenpop en de Hemelvaartfeesten. 
 
De Hemelvaartfeesten zijn op 21 en 23 mei. Huntenpop op 31 juli en 1 augustus 2020.  
 
 

 
 

CONCEPT-VERSLAG JAARVERGADERING 
In het mailbericht waarin u deze nieuwsbrief hebt ontvangen, is nog een ander document 
bijgevoegd: het concept-verslag van de jaarvergadering die op 18 februari 2020 jongstleden 
gehouden is. Het is een concept omdat het verslag formeel pas in de jaarvergadering van 2021 
definitief goedgekeurd wordt. Met dank aan René Alofs, die het verslag verzorgde.    



 

 

TENSLOTTE 
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor hoopt u met deze nieuwsbrief voorlopig voldoende te hebben 
ingelicht. Mocht u nog vragen, opmerkingen, suggesties of ideeën hebben, of wilt u een stukje 
schrijven en/of kopij aanleveren, dan kunt u te allen tijde telefonisch contact met een bestuurslid 
opnemen. U kunt ook mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl. 
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