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Een nieuw jaar begint: 
Ook in 2020 staat onze verzekeringsexpert firma Johan Braam Assurantiën uit Gieten 
weer paraat om u van alle informatie te voorzien over alle verzekeringen in het algemeen 
– en dan kunt u denken aan de verzekering van uw instrumenten, aanhanger, rechtsbi-
jstand etc. – maar ook de speciaal voor onze aangesloten koren in het leven geroepen 
verzekering voor WA (Wettelijke Aansprakelijkheid), BA (Bestuurlijke Aansprakelijk-
heid) en CO (Collectieve Ongevallen). Als u nog niet voor genoemde verzekeringen bent 
verzekerd en uw koor is een vereniging of stichting, kunt u het aanvraagformulier op de 
site direct invullen en bent u al in 2020 collectief verzekerd voor de hiervoor vermelde 
onderdelen. 
De premie bedraagt per jaar € 175,- inclusief assurantiebelasting en poliskosten.  
U ontvangt hiervoor van onze penningmeester een rekening. 
Als u dit jaar nog de verzekering afsluit betaalt u naar rato premie tot 1-1-2021.



ALGEMENE 
LEDENVERGADERING

Algemene Ledenvergadering Shanty Nederland
Op 21 maart 2020 is het weer zover. 
De Algemene Ledenvergadering van Shanty Ned-
erland wordt weer gehouden in Gebouw De Aker, 
Fontanusplein 2 in Putten. 
We verwachten een delegatie van alle aangesloten 
koren, die vanaf 10.00 uur worden ontvangen met 
een kop koffie. Bent U verhinderd? Geen probleem 
u kunt een machtiging invullen en insturen aan 
secr.@shantynederland.nl 
De agenda en bijbehorende stukken ontvangt u bin-
nenkort.

 Zo werkt het:
We merken bijna dagelijks dat niet iedereen weet wat 
er voor nodig is om een nieuwe contactpersoon voor 
het koor door te geven aan ShantyNederland. 
Meestal stuurt iemand van het koor een mail aan 
info@shantynederland.nl met de mededeling dat een 
nieuw bestuur is aangetreden en wordt ons verzocht 
voortaan alles aan de secretaris te sturen en de nota 
aan de penningmeester.
Was het maar zo simpel, Een contactpersoon is 
degene die van ShantyNederland alle informatie 
ontvangt en de contractpersoon zorgt dat de informa-
tie bij de koorleden terecht komt. ShantyNederland 
kent maar 1 contactpersoon. Dat is meestal de secre-
taris van het koor. Komt er dus een nieuwe penning-
meester bij het koor en die is géén contactpersoon 
dan is het niet nodig dit aan ShantyNederland te 
melden. Maar als een nieuwe secretaris wordt aang-
esteld en deze wordt de nieuwe contactpersoon dan  
gebruikt u voor deze wijziging het Mutatieformulier 
op de website. We gebruiken deze informatie ook in 
de ledenlijst en op diverse plaatsen in de website.
Degene die ons per mail informeert over de bestuurs- 
of contactpersoon wijziging, ontvangt van de secre-
taris het verzoek deze gegevens via de website door te 
geven en wel op de pagina Informatie en daarbinnen 
de pagina Formulieren te kiezen.

NIEUWE CONTACTPERSOON 
DOORGEVEN?

Maart
1...Maarssen - 9e SHANTYCAFE
3...Vlaardingen - 51e ShantyCafé
3...Emmen – Benefietconcert
8...Kudelstaart - Korenmiddag
14..Roswinkel - Theaterboerderij Noorderbak
14..Putten - Dirigenten cursus SN
15..Rotterdam - 104e ShantyCafé
21..Gorredijk - Shantyavond
28..Kudelstaart - 11-e MARCONISTEN concert
28..Putten - Dirigenten cursus SN
April
1...Brielle – Shantyfestival
4...Emmen - Benefiet concert KW
5...Vlaardingen - 52e ShantyCafé
19..Rotterdam - 105e ShantyCafé
19..Loenen - Cultuur bij de buur
26..Barneveld - 2e Shantycafé 
Mei
2...Bovensmilde - Oalerwets Feesie
5...Vlaardingen - 53e ShantyCafé
5...Hardinxveld Giessendam - Bevrijdings concert
9...Schiedam – Jaarconcert
10..Schagen - Scheepsfolk in de muziektuin
16..Emmen - Parc Sandur shanty matinee
17..Rotterdam - 106e ShantyCafé
17..Lobith - Varen en Eten met de Iesselbrassers
17...Roosendaal - Irish Folk & Seasong Festival
20..Hoornaar = Fietsvierdaagse
21..Bielefeld - Vatertag shanty festival
30..Hellevoetsluis - Maritiemfestival
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Digitale nieuwsbrief van ShantyNederland
met bijdragen van koorleden en bestuursleden.
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