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Het aantal actieve leden in 2018 is 57, t.w.:  -22 sopranen, -20 alten, -6 tenoren en -9 bassen.   

Per 31 december  staat het totaal, met 1 erelid meegerekend, op 58 leden. 

Het ledenaantal van de club “Vrienden van” is 22 leden.  

Naast het regelmatig overleg van het Dagelijks Bestuur heeft het bestuur  in 2018 10x vergaderd.   

 In de jaarvergadering van 30 januari  waren Maria van Bremen en Janny Nuy  aftredend en niet 

herkiesbaar.  Er waren geen nieuwe kandidaten, zodat het bestuur uit  5 personen bestaat. Omdat 

Romunde Sissingh aftredend was als voorzitter heeft Cor Joosten als interim voorzitter deze taak op 

zich genomen. Romunde blijft wel als bestuurslid actief. 

Op 4 december is er een extra ledenvergadering geweest met als agendapunt de 

contributieverhoging voor 2019. Op grond van de aanbevelingen wordt de contributie verhoogd van 

€168,- naar €180,- per jaar, omgerekend €1,- per maand. 

 De jubileumcommissie voor ons 50-jarig jubileum heeft op Koningsdag met 2 kramen gestaan en op 

14 oktober een succesvolle Fancy fair georganiseerd.  

Het koor heeft in 2018 8x een uitvoering  gehad, 6 x een H. Mis waarvan op 27 augustus de plechtige 

uitvaart van Henk Derksen en 2 dagen later op 29 augustus de plechtige uitvaart van Tiny Joosten.  

Op 4 mei heeft Vivace haar muzikale bijdrage geleverd aan de Dodenherdenking. Zondag 30 

september hebben wij ons nazomerconcert gehad met als thema ‘Musical meets classic’ met 

medewerking van sopraan Claudia Wijers. De publieke belangstelling was groter dan ooit. Voor het 

eerst in de geschiedenis van Vivace was er dit jaar geen kerstconcert, dit vanwege het komende 

Nieuwjaarsconcert in januari 2019, waarvoor ook een commissie in het leven was geroepen. Hierin 

hadden zitting Stef de Kleijn, Elske van Thoor, Romunde Sissingh en Cor Joosten. 

Op initiatief van de politiek zijn in september met een aantal verenigingen besprekingen gestart met 

als doel de realisatie van een concertzaal/multicultureel gebouw. Voor Vivace waren 

vertegenwoordigd  Stef de Kleijn, Romunde Sissingh en Cor Joosten.  

Op zaterdag  21 april is olv zangpedagoge Bernadette Ritzen  weer een workshop gehouden.  

Dinsdag 6 februari was onze jaarlijkse meezingavond. 

Op zaterdag 1 september en 1 december hadden wij een extra repetitiemiddag. 

Na afloop van de Caeciliamis op zaterdag 17 november is tijdens het Caeciliafeest bij Hotel Millings 

Centrum Tonnie van Rossum gehuldigd met haar 40 jarig lidmaatschap. 

 

Cor Joosten, secretaris zangvereniging Vivace. 17 januari 2019.. 


