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Het Bestuur informeert ………………………………..
Geschreven door Dicky van der Meijden
Het is al weer enige tijd geleden dat het laatste koorvenster uitkwam (december 2013) en in
die tussentijd is er veel gebeurd. Zo vlak voor de vakantie is er even tijd om terug te blikken
en jullie te informeren over allerhande zaken.
Concert 16 maart 2014 in samenwerking met het Tollens Ensemble
De voorbereiding was een avontuur. In 2013 had ik heel enthousiast contact opgenomen
met de organisatie van de zondagmiddagconcerten in de Bonifatiuskerk met de vraag of het
mogelijk was dat wij als koor ook zouden kunnen optreden. Er werd enthousiast op
gereageerd en een datum was snel geprikt. Toen werd het dus serieus en hebben Wil Pors
en ik Daniel min of meer voor een voldongen feit gesteld. Op de vraag wie ons dan wel zou
kunnen begeleiden, hadden we gauw ons antwoord klaar, namelijk het Tollensensemble.
Daniel ging akkoord mits we een stuk zouden uitvoeren van ons repertoire voor het concert
in september 2014. Het zou dan tevens een mooie generale oefening zijn. Ik zal jullie
besparen wat er daarna nog allemaal kwam kijken v.w.b. de voorbereidingen met als
hoogtepunt het geïmproviseerde podium.
Maar na wat repetities met het ensemble die niet vlekkeloos verliepen, hebben we een
schitterende uitvoering gehad. De samenwerking en het samenspel met het
Tollensensemble was geweldig en wat hebben we genoten van wat het Tollens ensemble liet
horen. En niet in de laatste plaats de geweldige opkomst van het publiek.

Algemene Ledenvergadering 17 maart 2014
Zelf was ik er die avond helaas niet bij maar Loek heeft mij meer dan uitstekend vervangen.
Het jaarverslag werd vastgesteld en het werkplan voor 2014 werd toegelicht. De
jaarrekening 2013 en de balans werd toegelicht door onze penningmeester Barbara en de
verklaring dat “kas en boekhouding in orde zijn bevonden” kon worden afgegeven. Dank aan
Barbara en onze boekhouder Veronica van den Beukel.

De gepresenteerde begroting 2014 werd goedgekeurd. Dit jaar zullen we tijdens ons concert
worden begeleid door de Holland Orkest Combinatie (HOC). De wens is om de orkestkosten
omlaag te brengen. Voor 2015 worden de mogelijkheden onderzocht. Ondertussen zijn er 3
offertes uitgebracht en is de keuze gevallen op het Nederlands Begeleidingsorkest. Ook
Daniel kan zich vinden in deze keuze. Het orkest bestaat volledig uit professionals en diverse
bekende dirigenten hebben met hen samengewerkt.
Ook tijdens deze vergadering werd afscheid genomen van onze secretaris Rita Zuur en ons
bestuurslid Loek Caubo. Zij hebben geweldig werk verricht de afgelopen jaren. Het is altijd
moeilijk om nieuwe bestuursleden te werven tot onze grote vreugde waren er 2 koorleden
die graag de taken van Rita en Loek wilden overnemen.
Wim Knoop neemt de plaats in van de secretaris Rita en Willie Timmer van het bestuurslid
Loek. En daarmee is ons bestuur weer volledig.
Ook waren er weer de jubilarissen: 4 leden zijn 12,5 jaar lid: Ellis Arendse, Gerie Battjes,
Garrelt en Anneke Wieske.
Bij de rondvraag deelde Anneke Wieske mee dat de verkoop van gebruikte cd’s is opgeheven
wegens gebrek aan belangstelling en vraagt Marja aandacht voor de “lief- en leed pot”. Er
wordt mee rondgegaan tijdens de loterij in de oneven maanden.
Nieuwe koorleden
We hebben de volgende nieuwe koorleden mogen verwelkomen:
01.02.2014

Frans Bruinsma

bas

01.02.2014

Philomeen Bruinsma

sopraan

01.04.2014

Jelle Faddegon

bas

01.05.2014

Christine Meintser-van Dam

alt

01.05.2014

Willy van Rooy-Jordense

sopraan

01.06.2014

Lotte Lore Grun

alt

01.06.2014

Hugo Elbers

bas

01.06.2014

Joyce S. Velterop

sopraan

Geweldig zo’n grote aanloop en er zitten nog een paar mensen in de “pijplijn”. Evenals
mensen die graag met de repetities en het concert van de Johannespassion willen meedoen.
Onze zangworkshop heeft daar zeker aan meegeholpen. Ons ledenaantal ligt nu op 65
personen.
Ook hebben helaas 2 koorleden opgezegd, te weten:
Theo Ferguson en Greet Schuiling. Greet heeft echter aangegeven dat – zodra zij daar weer
de ruimte voor heeft – weer terug te komen op ons koor.
De zomer komt eraan

Nog 5 repetities en dat is het vakantie. Dat betekent niet dat we dan helemaal op onze
lauweren kunnen rusten. De stukken voor ons concert vragen nog wel wat studie om ervoor
te zorgen dat ze niet helemaal uit ons geheugen zijn gewist als we onze 1e repetitie hebben
op 1 september a.s. Dus……………aan de slag met de oefen cd’s, drop box, youtube, mp3 en
wellicht samen oefenen. Wat zou het leuk zijn als Daniel helemaal verrast is in september
dat alles er nog zo goed in zit! Uiteindelijk doen we het natuurlijk allemaal om weer op 26
september een schitterend concert uit te voeren. Gelukkig hebben we op zaterdag 6
september nog een studiedag waar we de puntjes op de i kunnen zetten.

PR Commissie - Een kleine blik achter de schermen
In voorbereiding van ons concert “ Zo Vader zo Zoon “ op 26 september aanstaande heeft
het eerste commissie-overleg plaats gevonden. Het is buitengewoon belangrijk om tijdig te
beginnen in de totale organisatie, waarin bestuur, concertcommissie en PR-commissie
samenwerken.
Op de eerste plaats hebben we gedrieën, t.w. ( Annet, Marjos en ik ) de Workshop Zingen
geëvalueerd.
-

-

De grote positieve ervaring van die avond is belicht. Deze zat hem allereerst in de
geweldige opkomst ( 41 nieuwsgierige en enthousiaste deelnemers ) vermoedelijk
ontstaan door het gebruik van de term “Workshop”, de opzet ervan en door de
publiciteit, die we eraan gegeven hebben. We hebben de media uitgebreid benaderd
en…. met resultaat. Door middel van een persbericht met foto in de beide Rijswijkse
kranten als mede in het Algemeen Dagblad; vervolgens het radio – interview op
Omroep Rijswijk en met de mooi verzorgde flyer, samengesteld op ons eigen logo,
hebben we zoveel als mogelijk ruchtbaarheid gegeven aan onze spontane plannen.
Gesproken is over de vrolijke en losse aanpak van zowel Daniel als Sarah, gezien het
doel van de avond:
- “gezamenlijk klank maken en je stem ontdekken”.

Bij een volgende workshop zal ook aandacht gegeven worden aan de werkwijze in het
koor tijdens de repetitie en ons repertoire. Een optie in deze zou kunnen zijn: het
instuderen/zingen van Koralen van de Johannes Passion. Dit idee gaan we nog
voorleggen aan het bestuur. Op deze wijze werken we meer naar ons doel toe: het
werven van nieuwe leden voor ons koor.
Heel graag bewandelen we de weg van de geleidelijkheid in deze.
-

Om alleen te willen deelnemen aan het zingen van de Johannes Passion is zelfs een
zogenaamd projectlidmaatschap mogelijk.

Vervolgens is onze aandacht uitgebreid gegaan naar de voorbereidingen van het concert. We
werken aan de hand van een tijdpad, in een tabel. Marjos had dit vorig jaar al ingesteld en
dat voldoet heel goed. Het is duidelijk en overzichtelijk.
Waar gaat het onder meer over?
Het benaderen en contact houden met:

-

Grafische ontwerper, door Annet
Drukker, door Annet
De media ( redacties ) persbericht en plaatsing ervan, door Yolande

-

Het verzamelen van teksten voor programmaboekje, door Annet en het corrigeren
van de teksten door Yolande, mogelijk met hulp van Veronica wanneer zij in het land
is.
Het werven van adverteerders, door Marjos. Hierbij is de hulp van alle leden van het
grootste belang. Jullie kunnen zeker een steentje bijdrage in dit geheel.
Heb je vrienden of kennissen, die in ons programmaboekje willen adverteren….. meld
het ons en dan, in deze, aan Marjos. Jullie krijgen hierover nog een brief van hem.

-

Zo hebben we o.m. diverse taken met elkaar verdeeld en wanneer het tijdpad correct
nageleefd wordt, komt alles prima en zeker op tijd voor elkaar.
We werken er enthousiast aan en leven daardoor geleidelijk naar het Concert toe. Jullie toch
ook?
Met vriendelijke en muzikale groet, Yolande.

Strandwalfestival 2014
Op 15 april j.l. zijn namens het bestuur zijn Petra Laban en Willie Timmers naar de
bijeenkomst van de gemeente geweest waar zij werden geïnformeerd over wat men van
plan is dit jaar. Evenals vorig jaar zal het festival worden geopend door een grote samenzang
( Rijswijk zingt mee) op vrijdagavond onder leiding van Gregor Bak. In de Rijswijkse courant
zijn de inwoners van Rijswijk opgeroepen om mee te doen. Per koor mogen 3 leden zich
aanmelden, dus je moet snel zijn ………… Tijdens de vergadering bleek dat de meningen van
de koren nogal verdeeld zijn. Sommige koren willen graag buiten en andere koren willen
juist weer binnen optreden. Er wordt overwogen om nog een aparte bijeenkomst voor de
koren te plannen om het definitieve voorstel voor de verenigingsmarkt van zaterdag en het
project “Rijswijk zingt mee” te bespreken.
In ieder geval zal ons koor weer als van ouds met een kraam acte de presence geven en
kunnen we gelijk van de gelegenheid gebruik maken om te flyeren. Over de vraag of we wel
willen optreden – gezien ons drukke programma en a.s. concert – zal binnenkort contact
worden opgenomen met Daniel.
Het laatste bericht wat we heden (2 juni) van de organisatie binnenkregen is dat er op
zaterdag 13 september de mogelijkheid is op te treden in de Bonifatiuskerk om 14.00 uur.
(wordt vervolgd !)

Ledenacties

Het nieuwe bestuur heeft zich in haar laatste vergaderingen het hoofd gebroken over
mogelijke ledenacties om daarmee de kas te spekken. Nu de postzegelactie niet meer
haalbaar blijkt te zijn en de verkoop van cd’s niet meer rendabel is, wordt gedacht zaken
zoals een verjaardags- of jaarkalender, stoffen tasjes met opdruk van koorlogo etc.. Gelukkig
is onze maandelijkse loterij nog altijd populair en brengt elke maand weer een leuk bedrag
op. Maar mochten jullie als koorlid nog andere leuke en/of ludieke ideeën hebben, het
bestuur hoort ze graag.

September 2015: Op naar het Vlaamse land!
Even een tussentijds bericht over de koorreis ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van
het koor.
We hebben de belangstelling voor de reis gepeild en er hebben zich voldoende deelnemers
aangemeld om hier te kunnen stellen: de reis gaat door!
Dat betekent dat we 18, 19 en 20 september 2015 met de bus vanuit Rijswijk naar
Antwerpen, Gent en Brugge zullen gaan. We zullen zeker enkele keren zingen, tenslotte zijn
we een koor. Het gaat dan om korte optredens, geen oratoria. Zo hebben we het begrepen
in het gesprek met jullie. Die optredens zullen op vrijdag en zaterdag zijn, zodat het niet erg
is als we zondagmorgen een beetje schor of anderszins niet helemaal fit meer zijn.
Inmiddels is een optie genomen op een vijfendertig tal hotelkamers; dat biedt plaats aan
ongeveer 60 personen (twee- en één persoonskamers). Méér kan.
Nog vóór de zomervakantie zullen we een plan presenteren om de bijdrage in delen te
betalen; een soort spaarsysteem dus.
Daarna gaan we verder praten met de reisorganisatie, de pastor van de kerk waar we zingen,
etc. We houden jullie op de hoogte!
Petra Laban en Martin van Leeuwen, voor als er wat te vieren is.
Koorvenster
Het volgende koorvenster zal in november 2014 uitkomen. Nogmaals een oproep aan
iedereen die iets te vertellen heeft of ergens op wil reageren, schroom niet!

Dicky van der Meijden
2 juni 2014

