Een goed georganiseerde regiovergadering in Hurdegaryp.
Bij aankomst werden we ontvangen met koffie, thee en iets lekkers. Na een rondje handen schudden
en aan elkaar voorstellen werd de aftrap om precies 11.00 uur gedaan. Het koor aan Lager Wal liet
zich een kwartier van zijn beste kant horen. Na dit spetterend optreden kon er dan worden begonnen
met de vergadering. Er werd ruim een uur verteld over de Buma, Gema, Femu, ANBI en meer van dit
alles vloog door de zaal. Sommige mensen zag ik al verder onderuit zakken in hun stoel, maar werden
toch wakker gehouden door onze voorzitter van ShantyNederland, Kees Driesprong.
Wat ik ook als zeer positief heb ervaren is, dat er toch erg gerichte vragen werden afgevuurd.
Zoals het blokje verzekeringen, dirigenten gages (vergoedingen), website en jeugdopleidingen en
belastingen trok toch behoorlijk de aandacht. Vol met informatie kon er dan begonnen worden aan
een goed verzorgde lunch en kregen de pr mensen van hun koor de gelegenheid om hun foto’s en
inlichtingen over hun koor te verspreiden.
Na de lunch werden de bezoekers weer volgestopt met allerlei gegevens waar ze nog nooit
van gehoord of aan gedacht hadden. Wat mij persoonlijk goed deed, was dat er veel aandacht is wat
de jeugd betreft en dat er zo hier en daar naar scholen wordt gegaan en er verteld wordt over
Shanties & Seasongs. Ook werden we verrast door het koor aan Lager Wal, die via een filmpje lieten
zien, wat zij voor elkaar hebben gekregen met een school. Als je zag hoe vol overgave zij met de
kinderen de shanties, met al hun bewegingen erbij, deden, verdient dit toch een groot compliment.

Tenslotte wil ik Klaas Dijkhuis nog bedanken voor het goed organiseren van deze vergadering. Klaas,
dit doe je geweldig en je heb dan ook een groot hart voor Shanty Nederland.Toch wil ik iets kwijt en
dit is: je reactie en je teleurstelling die je uitte via een mail en is geplaatst op de site van Shanty
Nederland. Wij zijn allemaal mensen die de shanties een warm hart toedragen en daar dan ook een
hoop voor over hebben. Je reactie kwam voor mij nog al negatief over en ook naar de koren in het
Noorden, die niet gereageerd zouden hebben op je uitnodiging en dat dit een negatief effect zou
hebben gehad op deze regiovergadering. Natuurlijk is er een teleurstelling over de koren die het
hebben laten afweten terecht maar juist niet naar de koren/groepen die wel vertegenwoordigd
waren en heel erg positief waren over deze bijeenkomst.
Maar nogmaals Klaas, je doet fantastische werk voor Shanty Nederland en ga er a.u.b. mee door, want
het wordt erg gewaardeerd.
Zeegers Postma

