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Dit is de eerste digitale nieuwsbrief van het jaar 2013.
Het is voor iedereen even wennen dat we geen papieren Koorvenster meer hebben. Maar onze
website ziet er prima uit en ik roep bij dezen alle koorleden op om gebruik te maken van de
mogelijkheid om de mededelingenpagina op onze website te vullen. Dus mochten jullie informatie,
wetenwaardigheden, leuke voorvallen , op- of aanmerkingen kwijt willen, dan kan je daarvoor
terecht op onze website. Copy kan digitaal worden aangeleverd bij Annet Kiela.
We hebben de Algemene Ledenvergadering al weer enige weken achter ons, maar ik wil nog graag
een aantal belangrijke zaken met jullie communiceren. De meeste zaken zijn al gezegd tijdens de ALV
maar belangrijk genoeg om het nog even in jullie herinnering te brengen. Voor de leden die de ALV
niet bij hebben gewoond, is het van belang om er kennis van te nemen.
Als eerste het punt van de maandelijkse contributie die per 1 april 2013 wordt verhoogd van € 17.—
naar € 18,50 per maand en vanaf 1 januari 2014 naar € 19,50. Voor degenen die gebruik maken van
een periodieke overschrijving is het wellicht makkelijker om aan het eind van 2013 negen (april t/m
december) x € 1,50 extra over te maken op de girorekening van het koor. In januari 2014 kan daarna
het periodieke overschrijvingsbedrag worden gewijzigd in € 19,50.
We hebben ook gesproken over het betalen van de koffie en thee d.m.v. bonnen. Tot nu toe wordt
min of meer gedoogd dat sommige leden de koffie nog contant betalen. Om de administratie niet
onnodig ingewikkeld te maken is dat met ingang van september 2013 niet langer meer mogelijk. De
koffiebonnen zijn te verkrijgen bij Barbara Ott of Pamela Ruiz (€ 10,- voor 8 bonnen).
De “trekkers” van de werkgroepen zoals vermeld in de stukken van de ALV zijn nu compleet. Bij de
werkgroep sociale activiteiten heeft Martin van Leeuwen, bij de werkgroep PR Yolande van Santen
en bij de werkgroep concerten/optredens Wil Pors zich aangesloten. Samen met hen kunnen de
werkgroepen nu van start gaan.
Het programma voor het concert voor 2014 is door Daniël op de repetitieavond van 22 april j.l.
bekend gemaakt. Tijdens de ALV is toegezegd dat we met 2 programma’s zouden komen waaruit
vervolgens de koorleden een keuze zouden kunnen maken. Echter gezien de beperkingen die wij
vanuit financieel oogpunt moeten maken v.w.b. de grootte van het orkest, is de keuze van het
repertoire beperkt. Daniël heeft zijn best gedaan (en volgens mij is dat ook gelukt) om een mooi
programma op te stellen met als titel: “Zo vader, zo zoon”. Hieronder vinden jullie de stukken + de
bezetting:
Leopold en Wolfgang Amadeus Mozart en Johann Sebastian en Wilhelm Friedemann Bach
Leopold Mozart:
Missa in A
Soli SATB, koor SATB, 3 trombones, 2 violen, violoncello, contrabas,orgel
duur: 20 minuten
Wolfgang Amadeus Mozart:
Vesperae solennes de confessore KV339
Soli SATB, koor SATB, 2 trompetten, 3 trombones, fagot, 2 violen, altviool,
violoncello, contrabas, orgel
duur: 29 minuten
******pauze

Johann Sebastian Bach:
Es wartet alles auf dich BWV187
Soli SAB, koor SATB, hobo’s, violen, altviool, violoncello,
contrabas, orgel
duur: 25 minuten
Wilhelm Friedemann Bach:
Wohl dem,der den Herren fürchtet
Soli SA, koor SATB,2 violen, altviool, violoncello, contrabas, orgel
duur:11 minuten
Orkest:
Strijkers 5-5-4-2-1 = 17 musici
2 trompetten, 3 trombones, 2 hobo’s,1 fagot = 8 musici
totaal: 25 musici
Het concert zal eind september/begin oktober 2014 worden uitgevoerd. De datum is wat vroeger dan we
gewend zijn. Dit heeft te maken met het feit dat Daniël in het voorjaar van 2015 (maart) met ons de
Johannes Passion wil uitvoeren. We hebben dan net voldoende tijd om daarvoor te oefenen. De
bedoeling is daarnaast om eind 2015 nog een kerstuitvoering te geven.

Daarnaast hebben wij als bestuur vanuit de Nieuwe Kerk te Delft het verzoek gekregen om aan de
Kerstnachtdienst in 2014 mee te werken. In principe hebben we daar – uiteraard in overleg met
Daniël – positief op gereageerd. Verdere details zijn nog niet bekend maar daarover zijn we in
overleg. Door middel van een intekenlijst willen wij graag in een van de volgende koorrepetities de
animo peilen onder onze koorleden.
Als laatste nieuwtje kan ik jullie melden dat Petra Laban onlangs een informatieavond heeft
bijgewoond over het Strandwalfestival in september a.s. Het thema blijft “Kom even buurten” maar
de focus ligt dit jaar op jongeren en multicultureel in Rijswijk. Bekend is dat op vrijdagavond (de
openingsavond) onder leiding van Gregor Bak een groot Rijswijks koor wordt geformeerd (burgers en
belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven) met liefst zoveel mogelijk koren . Bedoeling is dat er
een soort Rijswijks repertoire ten gehore wordt gebracht. Onder het credo “Zing je mee”?
Ook staan wij zoals gebruikelijk, op zaterdag met onze kraam op de markt. Hoe de zaterdag verder
zal worden ingevuld, is nog niet bekend dus ook nog niet of er dit jaar mogelijkheden zijn voor koren
om op te treden. Petra volgt de nieuwsberichten en vergaderingen hierover. Zodra er meer bekend
is, laten wij het jullie weten.
Dit was het voor deze maand. Ik wens jullie veel studieplezier en fijne dagen.
Tot volgende week maandag !

Hartelijke groet
Dicky van der Meijden - voorzitter

