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Beste Mannen van het Enka Mannenkoor Ede, 

I.p.v. de mededelingen voorafgaand aan onze wekelijkse repetitie, hierbij een paar punten uit 

onze deze week gehouden eerste digitale bestuursvergadering. 

De Koorreis 

I.v.m. de coronacrisis is in aansluiting op de aangereikte punten/ opmerkingen van de reiscie. 

besloten, de koorreis naar Gent dit jaar niet door te laten gaan. De belangrijkste overweging 

daarbij is; het niet willen aangaan van gezondheidsrisico’s. Dit naast het feit, dat het 

anderhalve meter principe de nodige consequenties heeft voor hogere kosten voor de bus, 

kerk, hotel en eventuele rondvaartboot [groepsuitjes]. De goede contacten van Daan 

Oostenrijk met de Kathedraal Sint Baaf hebben er gelukkig toe geleid, dat we vanaf april/mei 

van het volgend jaar welkom zijn in deze prachtige kerk met zijn belangrijke culturele 

erfgoed. Er is dus sprake van tijdelijk afzien en plezierig vooruitzien. 

Natuurlijk is er ook gesproken over de herstart van de repetities in “het anderhalve meter 

tijdperk “, We hoeven daarbij qua op te stellen regels niet alleen zelf het wiel uit te vinden, 

omdat aan het opstellen van deze regels wordt gewerkt door de gezamenlijke 

koororganisaties, conform de RIVM-richtlijnen. 

De proef met de online repetities/zanginstructie is donderdagavond begonnen, met een sessie 

voor de tweede tenoren. Net zoals blijkt uit recente krantenartikelen over de nieuwe video-

vergadertijger, die nieuwe kunstjes moet leren, speelt bij de video koorrepetitie iets 

dergelijks. Het biedt interessante kansen, je ziet elkaar even en beleefd de sociale charme 

van de gemeenschappelijke ervaring. Gaandeweg evalueren we. 

I.v.m. het feit dat niet alle koorleden WhatsApp willen of kunnen gebruiken/raadplegen of 

deze reserveren voor familieaangelegenheden is herbevestigend afgesproken dat voor 

koor/verenigingsberichten altijd het Email – en/of websitekanaal zal worden gebruikt. 

Ondertussen bedank ik vanaf deze plaats, de secretaris, Bart Klein en Maarten Jan voor hun 

innovatieve werk om video vergaderen/repeteren mogelijk te maken. Het gaat daarbij om, 

enerzijds technische IC vragen en oplossingen en anderzijds om de vraag hoe bereik je het 

maximale resultaat. Het is een kwestie van gaandeweg ervaren en leren, zo heb ik wel 

begrepen. 

Zieken 

Met vreugde werd ter vergadering geconstateerd, dat we geen zieken hebben. 

Met deze constatering sluit ik mijn verslagje/mededeling graag af. 

Hartelijke groet, blijf gezond, 

Gerard  



Kom binnen in het virtuele “Ons Huis” bij je thuis vanuit Ewijk. 

Donderdag 6 mei start online repetitie voor het hele koor! 

Waarom online training? 

Verwachting is dat de datum van de hervatting fysieke repetities 

mogelijk op zijn vroegst in september pas mogelijk is denken kringen 

in de koor wereld. We missen zo het positieve vertrouwde onderlinge 

contact en ondersteuning. En niet te vergeten invulling van een leuke 

hobby. Zingen en onderling contact zijn prima hulpmiddelen om deze 

voor velen langdurige quarantaine tijd goed door te brengen. Want verveling en eenzaamheid 

liggen op de loer.       

Ervaringen met online vergaderen en repeteren   

• Afgelopen dinsdag is succesvol online vergadert door het bestuur.   

• Bart Klein heeft afgelopen woensdag Maarten-Jan ingewijd in het werken met Zoom 

(betaalde veilige versie) als gastheer.  

• Donderdag jl. hebben 5 2e tenoren succesvol het spits afgebeten. 

Beveiliging 

Er zijn vragen naar aanleiding van berichten in de pers over mogelijke kwetsbaarheid van het 

programma Zoom voor hackers aanvallen. Vooral de grote instituten zijn een gewild object 

voor hackers. Dit dwingt de makers van Zoom tot reageren in de vorm van opschroeven van 

de beveiliging want op dit moment verliezen ze markt door de aanvallen. 

 Wij hebben de volgende beveiliging strategie:  

• Wij gebruiken de laatste betaalde Zoom Pro uitgave met een drastisch verhoogde 
beveiliging Update.  

• We houden de Zoom meetings beperkt tot de EME leden. 
• Maarten-Jan nodigt elke deelnemer persoonlijk uit via een toegangslink via een E-mail. 

De deelnemer krijgt toegang door op deze link (2x) te klikken en komt dan in de 

“wachtkamer”. Maarten-Jan krijgt dan een bericht met jouw naam op het scherm en 
bepaalt of hij de aanmelder toelaat en maakt dan per EME-deelnemer de verbinding. 

Zo houden we “hackers” zoveel mogelijk buiten de deur. 
In de laatste bestuursvergadering is opgeroepen naar alternatieve programma’s te kijken 

mocht Zoom onvoldoende veiligheid biedt in de toekomst. 

Voorbereiding online repetitie donderdag 9 mei waar het hele koor zich kan aansluiten:  

• Programma Zoom staat op je PC/Laptop, Notebook (zie handleiding bij brief 4a). 

• Rond 19:55 uur ga je inloggen via de ontvangen link. 

• Wacht in de wachtkamer (scherm Waiting room) tot je ingeschakeld wordt. 

• Muziek bij de hand; Persische Nachten en Hymne an die Nacht bij de nacht. 

 

Bij problemen graag een mail naar: secretariaat@enkamannenkoorede.nl  We nemen dan zo snel 

mogelijk contact met je op 

Succes 

 

Hou het gezond  
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