
 

 

 
 

 

Jaarverslag 2021 
 

 
Ledental in 2021 
Per 1 januari 2022:  14 sopranen, 19 alten, 6 tenoren en 8 bassen totaal  47 leden 
Nieuwe (project)leden: Paul Voorberg, Mieke Vermeer, Julius Vermeer, Annemarie 

Bruines 
Opzeggingen:   Siep Bleij, Kitty Haakman, Corien Beecke, Debora Kock, 

Eunice Hoekman 
 
We kijken terug op nog een jaar waarin we in de greep waren van de coronapandemie. 
We hebben als koor weinig met elkaar kunnen zingen en geen concerten en optredens 
gehad. De fysieke repetities werden vervangen door “Zoom sessies” thuis.  
Na de zomer konden we elkaar weer live ontmoeten en op afstand zingen. Dat hebben 
we tot midden november kunnen volhouden.  
    
Bestuurssamenstelling    Rooster van aftreden 
Voorzitter     Peter Bloemendaal 2024 
Secretaris / Penningmeester  Helen Vane  2023 
2e Secretaris     Betsie Port  2022 
Alg. bestuurslid    Hannie Schuit 2024 vervroegd afgetreden nov. ‘21 

Public Relations    Fenny Dekter 2024 
 
Extern 
Administrateur    Kees van Veelen  wil hiermee stoppen 

Bibliotheek     Gerda Blaauw  wil hiermee stoppen 

 
Dirigent 
Het contract van de dirigent is per 1 januari 2022 verlengd tot 31 december 2023. 
 
Repetities 
We repeteerden dit seizoen in eerste instantie vooral “Requiem” van Aharon Harlap, 
“Schicksalslied” van Brahms, en “Geistliches lied” van Brahms. Na de zomer kwam de 
nadruk te liggen op de door Ilia gecomponeerde “Missa Corona” en de kerstliederen uit 
het ‘rode boekje’. In november 2021 is nog een oefenrepetitie op zaterdag gehouden.  
De Open Repetitie, die jaarlijks plaatsvindt in januari, is afgelast. We zaten toen nog in 
een lockdown. De vele PR-activiteiten heeft desondanks toch nieuwe leden opgeleverd.  
 
Contributie 
De contributie is dit jaar weer teruggebracht naar het originele bedrag van €24,-. 
Echtparen betalen €21,50 per persoon. In 2022 zal de contributie niet verhoogd worden. 
 
Stemvorming 
In 2021 is niet gewerkt aan stemvorming. De zangkwaliteit is door de coronaperiode 
achteruitgegaan en vraagt onze aandacht. 
 



 

 

Concert Organisatie (CO) 
Samenstelling CO: Fenny Dekter, Gerrit van der Kuur, Hammy Kostelijk en Wilma van de 
Kamp. 
 
Concerten 2021 
De concerten en optredens van dit jaar moesten i.v.m. de coronapandemie helaas op het 
laatste moment geannuleerd worden. 
 
Commissies 
Muziek Commissie 
De Muziek Commissie bestaat 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 2021. 
 
Lief en Leed Commissie 
De Lief en Leed Commissie bestaat uit de koorleden Hannie Schuit, Tsjitske Postema, 
en Joke de Boer. Deze dames hebben voor de nodige attenties gezorgd, een aantal 
bloemetjes en kaarten is aan (zieke en jubilerende) leden gestuurd. 
 
Groepshoofden 
Elke stemgroep heeft een groepshoofd. Zij zijn aanwezig bij de stemtesten en bepalen in 
overleg met de dirigent de stemsoort en plaats in het koor. 
Sopranen: Barbera Hoogland  
Alten: Marijke Pommerel Brouwer 
Tenoren: Jaap Wildeman  
Bassen: Jan Laanstra 
 
Activiteiten 
De worstactie is in 2021 beperkt tot verkoop via de leden. Kees van Veelen heeft zich 
ook tijdens de pandemie ingezet voor de worstverkoop. 
De Nazit heeft niet plaatsgevonden. Dat geldt ook voor de nieuwjaarsborrel. In plaats 
daarvan is bij elk lid een kerstkaart en een flesje wijn aan huis bezorgd.  
 
Website 
In 2021 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. 
 
PR 
In het afgelopen jaar is veel aandacht voor ons koor geweest in de media. Verschillende 
artikelen zijn er in de kranten gepubliceerd om ons koor en de Missa Corona bekendheid 
te geven. Het gratis deelnemen aan onze ZOOM-repetities bleek aantrekkelijk voor 
nieuwe leden. De LOE heeft ons koor gefilmd en dirigent Ilia en voorzitter Peter 
geïnterviewd. De opnames zijn gedeeld via de lokale televisie en binnen ons netwerk. 
Daar kwamen positieve reacties op.  
 
Actiepunten komend jaar 

 Inzetten op stem- en koorvorming 
 Werven nieuwe bestuursleden en vrijwilligers 
 Nieuwe leden werven (PR), met name sopranen en bassen 

 
‘t Harde, 1-2-2022 


