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Koorinformatie 2014 – voor kinderen en ouders 
 
Hartelijk welkom op Jong Crescendo. We zijn blij dat je je hebt aangemeld als lid van ons 
enthousiaste zangkoor en wensen je een fijne tijd. In deze brief en bijsluiters vind je allerlei 
nuttige informatie.  
 
Jong Crescendo oefent elke dinsdagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de Zuiderkerk, 
Zandlaan 16 in Ede.  Het koor zingt uitsluitend psalmen in een niet-ritmische zetting en is 
verdeelt in twee partijen, een alt en sopraanpartij. De dirigente bepaalt in welke partij jij het 
beste past.  
 
 
Koorkleding 
Bij uitvoeringen worden de meisjes geacht een effen donkerblauwe rok te dragen, lengte 
minimaal op de knie, (geen spijkerstof) witte blouse, panty of witte maillot /sokken. Voor 
jongens geldt: donkerblauwe lange broek (geen spijkerstof) witte blouse. Voor koorkleding 
dient u zelf te zorgen. 
 
De jongens krijgen een strik in bruikleen, de meisjes een rode bloem.  
Na een uitvoering worden de bloemen weer ingenomen. De jongens mogen de strikken thuis 
houden zolang ze lid zijn. De strikken mogen niet gewassen worden. Bij verlies wordt € 3,00 
in rekening gebracht.  
Om de uitvoering mee te kunnen zingen, dienen de koorleden bij de generale repetitie 
aanwezig te zijn. 
Nieuwe leden mogen met een uitvoering meezingen als zij minimaal 6 keer meegezongen 
hebben tijdens repetitieavonden. 
 
 
Contributie  
De contributie bedraagt  per kind: € 6.00 per maand. Indien u drie of meer kinderen op zang 
heeft, betaalt u vanaf het derde kind € 4,50 per maand (12 x per jaar). 
Dit bedrag dient u d.m.v. automatische overschrijving te storten op rekeningnummer 
44.11.68.108 ABN-AMRO-bank te Ede t.n.v. “Jong-Crescendo” o.v.v. contributie.  

 
Het opzeggen van een lidmaatschap dient bij het secretariaat te gebeuren, mondeling of 
telefonisch, dus niet via een broertje of zusje. Voor de maand waarin opgezegd wordt, moet 
nog wel contributie betaald worden. 
 
 
Muziekstukken 
De muziekstukken zijn eigendom van het interkerkelijk Psalmzangkoor Jong Crescendo te 
Ede en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is daarom niet toegestaan om kopieën (zowel 
geprint als digitaal) aan iemand anders te geven. Dit geldt uiteraard ook als een kind van 
zang af gaat. 
 

 
 
 



 
Tijdens de repetitieavonden worden er geen koormappen en papieren muziekstukken 
gebruikt. Voor het oefenen worden de psalmteksten met behulp van een beamer 
geprojecteerd. Bij uitvoeringen wordt uit het hoofd gezongen. 
 
Je ontvangt een map met daarin de muziekstukken die we op dat moment oefenen. We 
hopen dat je psalmen thuis gaat oefenen. Per gezin wordt één map verstrekt.  
Bij het opzeggen van het lidmaatschap moet de map weer ingeleverd worden. 
 
 
Statuten en Huishoudelijk Reglement 
Als vereniging zijn we gehouden aan datgene wat is vastgelegd in de Statuten en het 
Huishoudelijk reglement. Deze zijn te vinden op onze website:  www.jongcrescendo-ede.nl 
Deelname aan activiteiten is voor eigen risico. Jong Crescendo aanvaart geen enkele 
aansprakelijkheid. 
 
Verenigingsblad 
Vijf keer per jaar verschijnt het “Zangnootje”, ons eigen verenigingsblad met nuttige 
informatie, leuke verhalen en interviews met koorleden of anderen.  
 

 
Bestuur  
Dhr. H. Donkersteeg    voorzitter  0318-692277 
Mw. H. Methorst   secretaris  0318-462010 
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Dhr. W van Beijnum      0318-571272    
Dhr. A. Groothedde      0318-453291 
Mw. G. van den Bosch     0318-571289 
Dhr. A. Thomassen      0318-573320 
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Mw. L. van Dijkhuizen 
 
Organist 
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