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Ledental in 2020 
Per 1 januari 2020: 18 sopranen, 24 alten, 7 tenoren en 8 bassen totaal  57 leden 
Per 31 december 2020: 16 sopranen, 24 alten, 7 tenoren en 8 bassen  totaal  55 leden 
Nieuwe leden:  Hester Nienhuis, Loes van Rijn 
Project leden:  Hilde van der Velde 
Gastzangers:  Geen 
Opzeggingen:  Corrie Kalksma, Henk Vlieger, Loes van Rijn, Hilde van der Velde, Frank van Triest. 
Overleden:  Henk Vlieger 
 
We kijken terug op een jaar waarin we in de greep kwamen van een enorme “Corona pandemie”. Met als gevolg, dat 
we nagenoeg niet samen hebben kunnen zingen, geen concerten en optredens hebben gehouden, elke keer weer 
bijstellen van de activiteiten, verwachtingen en afspraken annuleren. De fysieke repetities werden vervangen door 
“Zoom sessies” thuis. We hebben dit jaar ook steeds meer te maken met langdurig zieke leden binnen het koor aan 
wie zo veel mogelijk aandacht wordt besteed. 
    
Bestuurssamenstelling    Rooster van aftreden 
Voorzitter    Peter Bloemendaal 2024 
Secretaris / Penningmeester  Helen Vane  2023 
2e Secretaris    Betsie Port  2022 
Alg. bestuurslid    Hannie Schuit  2024 
Public Relations    Fenny Dekter  2024 
 
Extern 
Administrateur    Kees van Veelen 
Bibliotheek    Gerda Blaauw 
 
Dirigent 
Het contract van de dirigent is per 1 september 2020 verlengd tot 31 december 2020. 
 
Repetities 
In het jaar 2020 hebben wij 10 volledige repetities kunnen bijwonen, 3 repetities met een beperkt aantal leden in de 
“Lambertuskerk” in Oldebroek, 15 zoom sessies met aanvulling van Solfège lessen onder verantwoording van onze 
dirigent. 
We repeteerden dit seizoen afwisselend; “Requiem” Aharon Harlap, “Schicksalslied” Brahms, “Geistliches lied” 
Brahms, delen uit het zwarte boekje, “Die Schöpfung” Haydn en de door Ilia dit jaar gecomponeerde “Missa Corona”. 
Er werden geen zaterdagrepetities gehouden. 
Eén open Repetitie werd gehouden op 21 januari. Dit heeft geen nieuwe leden opgeleverd. 
 
Contributie 
De contributie is de 2e helft van 2020 gereduceerd i.v.m. het beperkt kunnen aanbieden van zangactiviteiten. 
 
Stemvorming 
In 2020 is niet gewerkt aan stemvorming.  
 
Concert Organisatie (CO) 
Samenstelling CO: Fenny Dekter, Gerrit van der Kuur, Hammy Kostelijk en Wilma van de Kamp. 
 
Concerten 2020 
De concerten en optredens van dit jaar moesten i.v.m. de Corona pandemie, helaas alle geannuleerd worden. 
 
Commissies 
Muziek Commissie 
De Muziek Commissie bestaat sinds oktober uit Barbera Hoogland, Marijke Pommerel Brouwer, Jan Laanstra, Peter 
Bloemendaal en de dirigent. De door de MC samengestelde muzikale programma’s konden helaas geen doorgang 
vinden in 2020. 
Lief en Leed Commissie 
De Lief en Leed Commissie bestaand uit de koorleden Hannie Schuit, Tsjitske Postema, en Joke de Boer heeft voor de 
nodige attenties gezorgd, een aantal bloemetjes en kaarten is aan (zieke en jubilerende) leden gestuurd. 
 
 
 
 



 

 

Groepshoofden 
Groepshoofden: Barbera Hoogland - sopranen / Marijke Pommerel - alten / Jaap Wildeman – tenoren / Jan Laanstra – 
bassen. 
Groepshoofden zijn aangesteld per stemsoort. Zij zijn aanwezig bij de stemtesten en bepalen in overleg met de dirigent 
de stemsoort en plaats in het koor. 
Een aantal stemtesten is afgenomen; de meeste met goed gevolg. 
 
Activiteiten 
Op de eerste dinsdag van het jaar is als vanouds het Nieuwjaarsbuffet gehouden. Een warm en koud buffet, 
geserveerd en klaar gemaakt door en voor de leden. Het geheel werd op voortreffelijke wijze georganiseerd door Bep 
Pol en Wil van de Bunte. 
De worstactie is in 2020 beperkt tot verkoop via de leden. Kees van Veelen heeft zich ook tijdens de pandemie ingezet 
voor de worstverkoop. 
De Nazit werd alleen de eerste maanden van 2020, georganiseerd door Aartje Koops (drank) en Wil van de Bunte, 
coördinatrice verzorgen van hapjes. 
Op 25 augustus, is er door het bestuur een bijeenkomst georganiseerd voor wie dit aandurfden, om elkaar toch weer 
even te ontmoeten. Deze avond waren 33 leden aanwezig op 1½ meter afstand. Er werd geëvalueerd en de leden 
werden door middel van een “denkstuk” gevraagd om mee te denken en hun mening te geven over de invulling van de 
kooractiviteiten de komende corona periode. 
 
Website 
In 2020 is de website beheerd door Kees van Veelen, mede actief als AVG functionaris. 
 
Vrijwilligers 
Ons koor kent vrijwilligers, die zich inzetten voor het koor in de vorm van het ondernemen van vele activiteiten: o.a. 
koffie / thee / stoelen / nazit. 
 
Als koor zien we terug op een moeilijk en teleurstellend 2020, waarin we vooral het zingen, de concerten en elkaar heel 
erg hebben gemist. Gelukkig heeft het virus tot nu toe binnen ons koor geen slachtoffers gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
Oldebroek, 02 maart 2021 


