OPTREDEN IN LONDEN
ISRAËLREIS IN 2018

7 januari 2017
Belangstellingsregistratieformulier
Geachte leden van het Holland-Koor,
Zoals u weet hebben wij een uitnodiging ontvangen om op 7 november 2017 te komen
zingen in The Royal Albert Hall in Londen. Tijdens een Israëlbijeenkomst zal aandacht
worden geschonken aan de zogenaamde ‘Balfour declaration’, een brief van 2 november
1917 van de toenmalige Britse minister van Buitenlandse Zaken aan Lord Rotschild, waarin
de Britse regering haar steun heeft gegeven aan de vorming van een nationaal tehuis voor
het Joodse volk in het land Palestina. De bedoeling is om er een korte koorreis van te
maken. Gedacht wordt aan enkele dagen.
Daarnaast hebben we plannen om in het najaar van 2018 als koor weer naar Israël te gaan.
Dit ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Israël. Op 14 mei 1948 roept David BenGoerion de staat Israël uit. In het jaar 2018 zullen in Israël vele herdenkingen plaatsvinden.
De bedoeling is om in dat jaar als Holland-Koor in Israël aanwezig te zijn, om daarmee onze
verbondenheid met het volk van Israël te onderstrepen.
Het beloven mooie reizen te worden. Wij zien er naar uit. Omdat we nu al de nodige
voorbereidingen moeten treffen, zou het fijn zijn om te weten hoe groot de belangstelling
voor deelname aan deze reizen is. Er moeten gesprekken met organisatoren worden
gevoerd; folders moeten worden ontworpen, reisplannen moeten worden gemaakt,
enzovoorts. Daarom willen we in een vroeg stadium van u weten of u belangstelling hebt om
met één of beide reizen mee te gaan. Natuurlijk begrijpen wij dat dit nog afhankelijk is van
een heleboel zaken, zoals: gezondheid, financiële omstandigheden, en dergelijke. Het gaat
er nu niet om dat u zich al definitief opgeeft, maar wel dat u uw belangstelling kenbaar
maakt, zodat wij een inschatting kunnen maken van hoeveel deelnemers wij kunnen
verwachten. Niet alles kan op het laatste moment worden geregeld. Aan het organiseren van
dergelijke reizen, gaat een hele planning vooraf.
In verband daarmee wordt u gevraagd om binnen drie weken kenbaar te maken voor welke
reizen u belangstelling heeft. U kunt daarvoor onderstaand formulier gebruiken. Nadat u het
hebt ingevuld, gelieve u dit af te geven bij één van de gastvrouwen op uw repetitieplaats.
Deze zorgen er dan voor dat de ingevulde formulieren terugkomen bij het bestuur van het
Holland-Koor.
Wij zien de formulieren graag ingevuld van u retour.
Met vriendelijke groet,
Peter Knook (secretaris van het Holland-Koor)

De ondergetekende:
-

dhr/mevr. …………………………

-

adres en woonplaats …………………………

-

lidnummer: …………………………

heeft belangstelling voor:
[ ] de Londenreis (november 2017)
[ ] de Israëlreis (najaar 2018)
(het [ ] aankruisen wat voor u van toepassing is)
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(van harte aanbevolen het werk van:)

