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 op een groot
aantal locaties in het historische hart van Middelburg, koren, zanggroepen en vocale ensembles in allerlei
genres op. De jaarlijks ± 140 deelnemende koren komen uit heel Nederland, soms ook uit het buitenland.
Door loting uit de aangemelde koren – meestal meer dan 300 - wordt bepaald welke koren in aanmerking
komen voor deelname.
De organisatie van het festival gebeurt geheel door een enthousiaste groep vrijwilligers, onder de vlag van
de Stichting Middelburg VÓLkoren. Deze werkgroep komt vanaf september maandelijks een keer bijeen en
werkt verder in subgroepen met een afgebakende taak.
De stichting Middelburg VÓLkoren kent een bestuur, bestaande uit drie leden.
Wij zoeken hiervoor een nieuwe

v o o r z i t t e r ( m/v )
We denken hierbij aan iemand die de koorzang een warm hart toedraagt en over goede contactuele en
organisatorische vaardigheden beschikt. Bestuurlijke ervaring vormt daarbij een pré.
De voorzitter
-

-

geeft leiding aan het stichtingsbestuur ;
coördineert de voorbereidende werkzaamheden voor het festival en ziet toe op uitvoering van het
draaiboek;
leidt de vergaderingen van het bestuur en de werkgroep;
heeft tijdens het festival de algehele leiding;
vertegenwoordigt in voorkomende gevallen de stichting.

Wim Bos, onze huidige voorzitter, zegt:

Het voorzitterschap van MiddelburgVólkoren is een prachtige functie. Het kost niet al te veel tijd en geeft
grote voldoening. De werkgroep is zeer op zijn taak berekend en zet jaarlijks een zeer bijzonder festival neer
waar tienduizenden mensen van genieten. Het is een van de grootste koorfestivals van Nederland! Twijfel
niet, meld je aan! Ik zorg voor een goede overdracht.
Dus: wanneer je op zoek bent naar leuk, veelzijdig vrijwilligerswerk dat veel voldoening schenkt en in
samenwerking met een groep enthousiaste mensen gestalte wil geven aan Middelburg VÓLkoren, neem
dan contact op met de secretaris, Thea Landman: info@middelburgvolkoren.nl
Meer informatie is op onze website te vinden: www.middelburgvolkoren.nl

