MiddelburgVÓLkoren is het grootste en leukste koorfestival van Zeeland en (verre)
omstreken. Het vindt jaarlijks plaats in het eerste weekend van juni. Op de zaterdag- en
zondagmiddag treden koren, zanggroepen en vocale ensembles in allerlei genres op, op een
groot aantal locaties in het historische hart van Middelburg. De deelnemende koren komen
uit heel Nederland, maar ook uit het buitenland. Door loting uit de aangemelde koren wordt
bepaald welke koren in aanmerking komen voor deelname.
De organisatie van het festival is in handen van een enthousiaste groep vrijwilligers, verenigd
in de Stichting Middelburg VÓLkoren Werkgroep. De werkgroep leden hebben ieder een
eigen taak. En één keer per maand komen we samen om de voortgang te bespreken en
nieuwe ideeën uit te wisselen.
Op dit moment hebben we dringend behoefte aan een nieuwe

secretaris
Het bestuur bestaat uit drie personen: voorzitter, secretaris en penningmeester. De
secretaris verzorgt de agenda’s voor vergaderingen, en bereidt vergaderingen voor in
samenwerking met de andere bestuursleden. Het bestuur heeft een eigen notulist. De
secretaris is het aanspreekpunt naar buiten toe, beheert de mail en verzorgt de contacten
met vrijwilligers, gemeente en provincie.
In samenwerking met de pr-medewerkers nodigt hij/zij de koren uit om in te schrijven, en
verzorgt hij/zij de loting. De secretaris levert verder kopij aan voor de regelmatig
verschijnende Nieuwsbrief en voor het programmaboekje.
Tevens maakt de secretaris de roosters die nodig zijn voor het festival, en onderhoudt de
contacten die daarvoor nodig zijn.
Draag je het festival een warm hart toe en lijkt het je leuk er samen met een groep zeer
gemotiveerde mensen gestalte aan te geven, neem dan eens contact op met de algemeen
secretaris: Thea Landman 06-38127568, info@middelburgvolkoren.nl of met de voorzitter:
Wim Bos, 06 4022 5046, voorzitter@middelburgvolkoren.nl
De huidige secretaris blijft lid van de Werkgroep, dus is het zonder meer mogelijk goed
ingewerkt te worden.

