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Afgelopen woensdag 18 augustus 2021 heeft het bestuur weer fysiek vergaderd. Behalve een 
presentatie van de nieuwe website, die op dit moment wordt gebouwd, hebben we een groot 
aantal agendapunten behandeld. Van de uitkomsten van twee van die agendapunten willen we 
u door middel van deze nieuwsbrief nader informeren. Het bestuur heeft een besluit genomen 
over het vaccinatievraagstuk bij het repetitie- en concertbezoek. Ook heeft het bestuur 
besloten een werkgroep ledenwerving in te stellen en heeft de opdracht aan die werkgroep 
vastgesteld. Overigens zij alle ideeën welkom. We hopen u hiermee vooralsnog voldoende te 
hebben geïnformeerd. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u te allen tijde 
(telefonisch) contact opnemen met een van de bestuursleden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur van het Ulfts Mannenkoor 
 
Ton Menke [voorzitter] 
 

1. Bestuursbesluit repetitiebezoek  
Al een aantal keren is leden van het bestuur de vraag voorgelegd of wij een vaccinatie verplicht 
gaan stellen om leden toe te laten tot repetities. Inmiddels heeft in ieder geval een lid 
aangegeven (om zijn moverende redenen) niet gevaccineerd te willen worden. Het is en maakt 
het een complex én gevoelig vraagstuk waarbij tal van factoren, belangen, standpunten en 
gevoelens een rol spelen. 
Verplichting? 
Om te beginnen kan het bestuur van het Ulfts Mannenkoor een lid niet verplichten om zich te 
laten vaccineren. De individuele vrijheid van het koorlid staat namelijk voorop. Die kan alleen 
worden overruled met wetgeving van een hoger, algemeen belang. 

Het bestuur kan de leden wel vragen om zich te laten vaccineren om tot een repetitie of 
uitvoering te worden toegelaten. Dat verzoek moeten we dan bijvoorbeeld opnemen in de 
huishoudelijke regels. Maar als een lid zich niet wil laten vaccineren en om die reden niet mag 
repeteren van het bestuur, is de kans groot dat er spanningen of conflicten ontstaan. Daar zit 
niemand op te wachten. Het bestuur kan wel aanvullende eisen stellen aan het repetitie- en 
concertbezoek.  
 
Vaccinatiebewijs vragen? 
Ook aan de vraag of je als koor om een vaccinatiebewijs mag vragen, zitten de nodige haken en 
ogen. De overheid zelf moet heel terughoudend zijn met het vragen om een vaccinatiebewijs. 
Want dat zou feitelijk dicht in de buurt komen van een indirecte vaccinatieplicht. Voor 
particuliere organisaties, zoals verenigingen, kán dat anders liggen. 

Een complicerende factor is dat de privacywet AVG strenge voorwaarden stelt aan het 
vastleggen en bewaren van gezondheidsgegevens. Dat is, op een enkele uitzondering na, niet 



toegestaan. Zo’n uitzondering is bijvoorbeeld de uitdrukkelijke – in vrijheid afgegeven – 
toestemming van het individu.   

Overigens komt er in Europees verband een discussie over vaccinatiebewijzen en -certificaten 
op gang. Een aantal landen – Griekenland, Denemarken, Estland en Israël – overweegt om 
straks om vaccinatiebewijzen te vragen. Het is niet ondenkbaar dat de Nederlandse overheid 
onder invloed van die discussie straks met nieuwe inzichten komt over toepassing en gebruik 
van vaccinatiebewijzen. Maar vooralsnog niet. 

Besluit bestuur Ulfts Mannenkoor 
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor kan dan ook moeilijk een dichtgetimmerd formeel-
juridisch advies geven over het vaccinatievraagstuk bij de repetities en uitvoeringen. Het gaat 
immers om een medisch onderwerp met tal van aspecten die ook wij niet allemaal kunnen 
overzien. Daarom hebben we in de bestuursvergadering van woensdag 18 augustus 2021 onze 
eigen verantwoordelijkheid genomen met afweging van alle belangen, standpunten en 
gevoelens en met respect voor ieders positie.  

Besluit 
Om toegang te krijgen tot de repetities en uitvoeringen van het Ulfts Mannenkoor hebben niet 
gevaccineerde leden minimaal een ’sneltestbewijs’ nodig. Een zelftest is een coronatest die 
leden zelf thuis kunnen gebruiken. Ook als leden volledig gevaccineerd zijn. Een zelftest kan 
niet gebruikt worden als een lid coronaklachten heeft. Dan maakt hij een afspraak bij de GGD. 
 
De zelftest laat zien dat een lid niet besmet is met het coronavirus. Deze zelftesten kunnen 
zonder begeleiding of supervisie uitgevoerd worden, aan de hand van instructies van de 
fabrikant en/of instructievideo’s op het internet. Uiterlijk binnen 40 uur voor de aanvang van 
de repetitie of uitvoering moet de sneltest worden uitgevoerd.  
Een negatieve sneltest kan en mag nooit resulteren in versoepeling van de (landelijk) geldende 
Corona-maatregelen, zoals:  

• 1,5 meter afstand houden van anderen;  
• een mondkapje dragen binnen de repetitie- en concertruimte; 
• de handen vaak wassen/desinfecteren;  
• thuisblijven bij klachten en direct laten testen. 

 
Een lid blijft thuis als hij 

• corona heeft 
• klachten heeft die passen bij corona 
• dicht in de buurt is geweest van iemand met corona 
• de huisgenoot corona heeft 
• de huisgenoot mnilde coronaklachten heeft of benauwd is 
• terugkomt uit het buitenland 
• een melding heeft gekregen van de app CoronaMelder 

 
Met dit besluit hebben we geprobeerd in een dialoog tussen bestuur, dirigent en de leden een 
acceptabele oplossing te vinden. We denken met dit besluit voldoende waarborgen te hebben 
voor een veilig repetitiebezoek die past bij de vereniging, leden en dirigent en bij de 
beschikbare faciliteiten en omgeving.  
 
Los van hetgeen in het besluit wordt beschreven doen we een beroep op ieders ‘gezond 
verstand’ om besmettingsrisico’s en verkeerde discussies te voorkomen. 



2. Instelling van en opdracht aan werkgroep ledenwerving 
Ulfts Mannenkoor 
 
Inleiding 
In het beleidsplan van het Ulfts Mannenkoor (2018 – 2022) “Samenklank’, is de volgende 
doelstelling opgenomen: Een groei naar 90 actieve (zingende) leden teneinde 
levensvatbaarheid op langere termijn te borgen, waarbij de gemiddelde leeftijd van het koor 
niet verder stijgt.  
 
De algemene ledenvergadering van 13 juli 2021 heeft deze doelstelling nog eens bevestigd als 
speerpunt voor de komende periode. Om verdere invulling te geven aan deze doelstelling stelt 
het bestuur een werkgroep in die als opdracht heeft: een gestructureerde opzet en 
stappenplan te presenteren om nieuwe leden te werven. 
 
Doel 
Een groei naar 90 actieve (zingende) leden teneinde levensvatbaarheid op langere termijn te 
borgen, waarbij de gemiddelde leeftijd van het koor niet verder stijgt.  
 
Randvoorwaarden 

• Werk de opdracht zo snel mogelijk uit doch uiterlijk voor 1 december 2021.  
• De opdracht wordt teruggekoppeld aan het bestuur. Het bestuur zal in de vergadering 

van december 2021 zo mogelijk keuzes maken en financiële en inhoudelijke kaders 
formuleren.  

• De werkgroep bestaat in ieder geval uit vertegenwoordiger(s) van het bestuur en de 
PR-commissie.   

• Onderdeel van de opdracht is een stappenplan: daarin wordt benoemd wat moet 
worden bereikt en hoe.  
 

Wat verwachten we van de opzet en het stappenplan die de werkgroep maakt 
• Voorstellen voor mogelijke wervende en doelgerichte activiteiten 
• Voorstellen voor de doelgroep(en) waarop de wervingsacties worden gericht 
• Voorstellen voor de best passende activiteit en de promotie daarvan 
• Voorstellen voor de inzet van de lokale pers, de social media en onze (nieuwe) website 
• Voorstellen voor evenementen, (locatie)concerten, open dagen, een introducee-dag en 

samenwerkingsmogelijkheden 
• Voorstellen voor follow-up stappen na de activiteiten 
• Budgetvoorstellen 
 

Goed bedoelde suggesties 
• Wees creatief en denk out of the box.  
• Kijk ook goed naar de eigen vereniging. Bespreek de wensen en ideeën zo mogelijk 

binnen het Ulfts Mannenkoor 
• Haal inspiratie op bij andere verenigingen 
• Kijk wie en wat we in huis hebben en maak gebruik van de competenties van de leden 

of buitenstaanders 
• Denk vanuit een potentieel lid. Wat kunnen we een nieuw lid bieden? Formuleer ons 

unique selling point (dat wat ons onderscheidend maakt). Maak een duidelijk profiel en 
laat zien wat onze meerwaarde is en wat ons uniek maakt. Zie daarvoor ook het 
beleidsplan.  



 
Samenstelling: 
Peter Gregoor (bestuur) 
Ben Terwiel (voorzitter Vriendenkring) 
Ton Menke (bestuur) 
Dick Ampting (PR-commissie) 
Vacature (PR-commissie) 
 
 
 

 
 
 
 

Concerten en aktiviteiten UMK 2021 
Dins. 
13.07  

Algemene Ledenvergadering Aanvang 16:00 uur 

LET OP AANVANGSTIJDSTIP!!!   

Nadere mededelingen volgen via speciale editie 
nieuwsbrief 

  

   

   

Zon. 
10.10 

Russisch concert – Stadttheater Emmerich aanvang 18:00 uur 

i.s.m. Balalaika-orkest “Troika” aanwezig  
 inzingen  

 opbouw  

   

Vrij. 
29.10 

Russischconcert – Bedburg-Hau aanvang :00 uur 

St. Markus Kerk aanwezig  

 inzingen  

 opbouw  

   

Zon. 
12.12 

Kerstconcert – Stadttheater Emmerich aanvang 20:00 uur 

i.s.m. blaasensemble aanwezig  

 inzingen  

 opbouw  

   

Zon. 
19.12 

Kerstconcert - Petrus & Pauluskerk, Ulft aanvang 16:30 uur 

i.s.m. Harmonie Ulft en zangeres aanwezig  
 inzingen  

 opbouw  

   

2022 
Vrij. 
29.04 

Russischconcert – Bedburg-Hau aanvang 19:00 uur 

St. Markus Kerk aanwezig  

 inzingen  



 
 
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor hoopt u met deze nieuwsbrief voorlopig voldoende te hebben 
ingelicht. Mocht u nog vragen, opmerkingen, suggesties of ideeen 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. 
De redactie 


