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Weetjes voor nieuwe leden  

 

Hallo, 

Leuk dat je interesse hebt in ons supergezellige koor. Deze brief geeft je al vast wat 

informatie over (mogelijke) deelname aan onze mooie vereniging. We moeten er wel 

meteen bij zeggen dat de mogelijkheid voor een nieuw lidmaatschap altijd afhangt van de 

samenstelling van ons koor op dat moment (onder andere vanwege de groepsgrootte en de 

onderlinge stemverhoudingen.) 

 Da Capo is in de eerste plaats een heel gezellig en sociaal koor, met een geweldige 

dirigente (Veerle Henkens) die samen zingen nog leuker weet te maken dan het al is!           

Da Capo is een koor waar iedereen op zijn/haar gemak is en waar we samen steeds weer 

echt wat moois willen neerzetten om de mensen te vermaken en te raken met onze 

optredens. Dat lukt niet zomaar! Daarom betekent kiezen voor Da Capo ook kiezen voor: 

− zingen “uit het hoofd”, ook in het Engels, Frans of Swahili  

− zingen met bewegingen en choreografie  

− zingen  in “teamverband”, dus elke donderdagavond komen repeteren en meedoen 

aan concerten 

− een vereniging die draait op vrijwilligerswerk en waar iedereen de handjes uit de 

mouwen steekt. 

 

Wil je eens vrijblijvend komen kijken op een repetitie? 

Leuk!    Bel dan even met een van onderstaand vermelde leden. Zij regelen met jou 

een geschikte datum waarop je kunt komen kijken en zorgen dat je ook netjes begeleid 

wordt en dat je natuurlijk ook even kennis met Veerle (onze super dirigente) kunt maken. 

Natuurlijk drink je ook gezellig in de pauze dan een drankje met ons mee en zijn we na 

afloop van de repetitie benieuwd naar jouw mening. 

Het is handig als we elkaar goed kunnen bereiken, dus geef ons je belangrijkste gegevens per 

mail door a.u.b. (zie onderaan deze brief.)  

Wil je het liefst een keer echt met ons mee repeteren? 

Nog Leuker! Ook dan vragen we je om even te bellen met een van onderstaande 

leden. Zij zullen dan voor jou regelen: 

1. dat dirigente Veerle Henkens op de hoogte is van jouw komst 

2. dat we een datum afspreken voor een repetitie die geschikt is voor een kennismaking  

(liefst een “doorsnee” repetitie) 

3. dat je de benodigde muziekstukken krijgt om mee te kunnen doen 
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4. dat je een “Buddy” krijgt aangewezen die jou wat kan begeleiden 

5. dat je na afloop van de repetitie even met Veerle, je Buddy en je contactpersoon 

kunt praten over hoe je het hebt ervaren en je eventuele vervolgafspraken kunt 

maken. 

Je vond het echt leuk? 

Kei Chique!  Dan zal Veerle met je afspreken wanneer je één-op-één bij haar kunt 

voorzingen, misschien nog wel dezelfde avond als jij dat ook wilt. Veerle zal dan met jou 

bepalen of je, wat stem en zang betreft, zult kunnen aansluiten bij ons koor en dan zal ook 

meteen duidelijk zijn bij welke stemgroep je het beste past (Bas, Tenor, Alt of Sopraan?) 

Maak je niet druk over dat voorzingen want Veerle is superaardig en met haar jarenlange 

ervaring als zang-docent weet ze jou zeker op je gemak te stellen! 

 

Je bent nu proef-lid van Da Capo! 

Ruig!  Vanaf nu mag je 10 repetities achter elkaar GRATIS meedraaien. Tegen het 

eind van deze periode zal Veerle nog een keer samen met jou afspreken. Je zult dan met 

haar dan bespreken hoe het jou is vergaan op de repetities en de mogelijk  en of je vanaf nu 

volwaardig lid van Da Capo wilt worden. 

 

Je wilt volwaardig lid worden? 

Welkom bij Da Capo!  Nu krijg je van ons: 

− een “Informatiepakket voor nieuwe leden” over de inning van contributie en andere 

praktische zaken  

− een volwaardige “eigen” muziekmap als je die dan nog niet hebt (die wel eigendom 

van Da Capo blijft overigens...) 

− per e-mail het Huishoudelijk Reglement van Da Capo. Lees ook dat aandachtig door 

en als je het er mee eens bent hoef je verder niets te doen.  Indien je dat wenst kun 

je via de secretaris ook nog onze Verenigingsstatuten ter inzage krijgen. 

We hopen dat we samen met jou heel veel zangplezier en mooie optredens gaan beleven en 

dat we samen aan onze mooie vereniging verder mogen bouwen! 

 

 

Bijlage: praktische informatie 
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Praktische informatie 

 

Heb je interesse in een proefrepetitie of wil je gewoon een keer komen kijken? Neem dan 

contact op met een van onderstaande leden: 

 

Huub van Helmond     Mirjam Janssen 

06-29537900      06-48478883  

 

Of mail naar:   info@dacapo-gemengdkoor.nl  

Of kijk op:   www.dacapo-gemengdkoor.nl    (stuur ons je bericht via “CONTACT”)

    

 

Geef ons in elk geval je naam, telefoonnummer en e-mailadres, zodat we alles goed kunnen 

regelen. 

 

 

Vaste repetitieavond:  elke donderdag van 20:30 tot 22:30 met korte pauze 

Locatie:   Zaal van Loon, Frans Strouxstraat 1, Stramproy 

Contributie (2018/2019): €96 per jaar      

 

 

Tot ziens bij Da Capo! 

 

 

 

Op onze website   www.dacapo-gemengdkoor.nl    kun je lezen hoe Da Capo zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om 

gaat. 
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