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Beste Linguanen,

Ik heb ontzettend veel zin om weer te zingen, vooral om samen te zingen. Want ondanks dat Patrick zijn 
uiterste best deed om de Zoom-avonden interessant te houden en ons ervan probeerde te overtuigen 
dat het prachtig klonk, mis ik dat speciale gevoel dat ik elke donderdagavond voel als we samen muziek 
maken. Toch hebben we moeten besluiten dat we tijdens het zomerreces geen extra repetities houden. 
Niet omdat het niet mag of dat het niet organiseerbaar is. Als bestuur hebben wij de opdracht om ook 
naar de zakelijke kant te kijken en het blijkt na enig euro-rekenwerk financieel niet haalbaar.

Binnen het bestuur van Lingua hanteren we al jarenlang het principe dat de reguliere kosten gedekt 
moeten worden door de reguliere inkomsten, zodat de concerten alleen zichzelf hoeven te bedruipen. 
Jarenlang heeft Edouard als penningmeester gewezen op het feit dat de begroting voor het nieuwe jaar 
op dit punt niet sluitend was. Elk jaar kwamen we er financieel echter toch uit, omdat de concerten 
vaak net iets meer opleverden dan ze kostten. De realisatie was daarom meestal wel sluitend.

Dit jaar hebben we echter geen concerten om de realisatie sluitend te maken. Sterker, de concerten die 
we dit jaar wel geven (Meesters&Gezellen, Musica Sacra en eventueel de Reünie) kosten alleen maar 
geld, waardoor het tekort groter wordt. Het wegvallen van de repetities de afgelopen tijd heeft echter 
ook geleid tot minder uitgaven, vooral bij de catering. Als we na het zomerreces weer gaan repeteren, 
zullen we conform het protocol van het Koornetwerk nog steeds geen pauzes houden. Deze meevaller 
is niet voldoende om het gat te dichten, maar verkleint uiteraard wel het probleem. Extra repetities zou 
deze verkleining weer teniet doen.

Gelukkig zijn we financieel gezond en hebben we voldoende eigen vermogen om het tekort op te 
vangen, maar we teren wel in. En omdat het jubileumjaar in principe naar volgend jaar is geschoven, 
willen we voldoende reserves overhouden om het programma dat gemaakt is uit te kunnen voeren. 
Daarom hebben we als bestuur (helaas, helaas, helaas) moeten besluiten dat de extra repetities 
financieel niet verantwoord zijn.

Het is uiteraard wel mogelijk om ‘zomerzingavonden’ te organiseren. Voor de nieuwe leden: dit zijn 
repetitieavonden tijdens het zomerreces, maar dan bij iemand thuis, zonder dirigent, georganiseerd 
door de leden zelf en heel gezellig.

De eerste repetitie vindt dus (bij ongewijzigd regeringsbeleid) plaats op 27 augustus a.s., geheel 
conform het protocol zoals dit opgesteld is door het Koornetwerk en RIVM. De locatie zal de bovenzaal 
van Theater a/h Vrijthof zijn en er zal in 2 groepen na elkaar gestudeerd worden (dus zonder pauze). 
Over de verdeling, aanvangstijden en te volgen protocollen worden jullie t.z.t. geïnformeerd.

met vriendelijke groeten,
Robert Riedijk

voorzitter van Lingua e Musica


