
Overzicht activiteiten 2021 van de Vereniging Abovian

Het Verenigingsjaar 2021 werd na de corona-lockdown geleidelijk weer opgepakt, en stond in het 
teken van de nasleep van zowel de Coronapandemie, met een gedeelte van het jaar sluiting van 
het clubgebouw en ook aan het eind van jaar weer beperkingen. Het was voor bestuur én leden 
belangrijk weer activiteiten te kunnen uitvoeren. Naast (live) lessen, en feesten was er o.a. het 
unieke hoogtepunt, de samenwerking op 11 november bij het concert van strijkorkest Ciconia, 
samen met onze dansgroep in theater Dakota, aan de vooravond, zoals later bleek, van een nieuwe 
lockdown.

• 23 mei Heropening club na corona lockdown
• 11 juli Zomerfeest met BBQ
• 29 augustus Open Dag, workshop
• 25 september Afscheidsreceptie Joël Voordewind (ChristenUnie kamerlid)
• 9 oktober Armeense dans van Lusik Nersissian, Nieuwe Kerk, met strijkorkest Ciconia
• 27 oktober Armeense middag op Abovian voor Senioren Vereniging Ministerie SZW
• 11 november Optreden Abovian Dansgroep in theater Dakota, samen met orkest Ciconia
• 28 november Algemene Ledenvergadering Abovian

Lesprogramma, koor en dansgroep Abovian
Vanzelfsprekend was het niet een lesprogramma af te werken op de normale manier. Zowel van 
de taalles-sen, als voor zang werd veel online lesgegeven. Het heropstarten van de lessen na lange 
tijd is niet eenvoudig. Er zijn faciliteiten geboden om alle lessen voor een kind te kunnen 
combineren, zowel organisatorisch als financieel.

• Bij de taallessen konden we ook weer nieuwe leerkrachten te verwelkomen.

• Zanglessen werden hervat in het clubgebouw. Een elektrische piano is aangeschaft, met statief 
en pedaal, en later ook een tas/koffer voor het vervoer.

• De danslessen vonden steeds voortgang en werden intensiever het optreden in Dakota naderde.

• Ook de schilder en tekenlessen zijn tot grote tevredenheid voortgezet.

• Taallessen ook voor volwassenen werden voortgezet.

Gebouw
Ons gebouw heeft in 2021 op een aantal punten verbeteringen ondergaan. De verlichting is geheel 
vernieuwd en omgezet in ledlampen, in alle ruimtes incl. de keuken. Voorts hebben flinke 
opruimacties plaatsgevonden.

• Communicatie en informatie
Communicatie met de leden en informatie verloopt al 2 decennia snel en goedkoop via de e-mail 
(info@abovian.nl) en de website www.abovian.nl en tegenwoordig vooral via Facebook en  
Instagram.

Voor de voorlichtingsbijeenkomsten wordt de informatie in de wijk en de stad breed verspreid, 
zoals in de BORO krant.


