Chr. Mannenkoor ‘Looft den Heere’ Vaassen

NIEUWSNOTEN 2020 - 3
opgemaakt naar aanleiding van de bestuursvergadering van 10 maart 2020
1. Mutaties ledenbestand
Per 1 maart 2020 heeft zich als nieuw lid aangemeld Wim Schouten. Hij zingt bij de 1e tenoren.
2. Agenda
(als een optreden nieuw is ten opzichte van het overzicht in de vorige Nieuwsnoten wordt dat met een N aangegeven in
de eerste kolom en als er een wijziging in een optreden is, is er een W geplaatst)

Datum
25.04.2020

Tijd
13.30

Inhoud

Plaats/kerk

Opmerkingen

Gezamenlijke repetitie met IMD Zwartsluis, Gereformeerde
Informatie volgt
Drachten
Kerk
onder voorbehoud
02.05.2020 20.00
Bevrijdingsconcert samen met
Vaassen, H. Martinuskerk
Informatie volgt
Harmonie Prins Bernhard Emst
onder voorbehoud
05.05.2020 19.30
Bevrijdingsconcert samen met
Surhuisterveen, PKN-kerk De
Informatie volgt
IMD Drachten onder voorbehoud Flambou
08.05.2020 19.30
Benefietconcert Peter Overduin
Barneveld, Oude Kerk
Informatie volgt
onder voorbehoud
N 18.06.2020 19.45
Laatste repetitie lopend seizoen
Vaassen, repetitieruimte
--N 20.08.2020 19.45
Start nieuw seizoen 2020/2021
Vaassen, repetitieruimte
Startbrief volgt
N 29.08.2020 10.00
Vaassen, Dorpskerk
Open repetitie
Informatie volgt
26.09.2020 n.n.b. Korendag Epe
Epe, Grote Kerk
Informatie volgt
17.12.2020 20.00
Kerstconcert
Vaassen, H. Martinuskerk
Informatie volgt
17.01.2021 17.00
Medewerking zangdienst
Apeldoorn, De Drie Ranken
Informatie volgt
N 25.02.2021 19.30
Algemene ledenvergadering
Vaassen, repetitieruimte
Agenda volgt
27.03.2021 20.00
Passieconcert
Vaassen, Dorpskerk
Informatie volgt
05.09.2021 19.00
Medewerking aan zangdienst
Apeldoorn De Hofstad
Informatie volgt
09.10.2021 20.00
Concert samen met Oeral
Apeldoorn, Grote Kerk
Informatie volgt
Kozakkenkoor Den Haag
18.12.2021 20.00
Kerstconcert
Vaassen, H. Martinuskerk
Informatie volgt
24.12.2021 20.00
Medewerking aan KerstzangEnschede, Vrije BaptistenInformatie volgt
avond
gemeente De Schuilplaats
3. Mededelingen/besluiten vanuit ALV 20.02.2020
In de vergadering is toegezegd (op verzoek van W. Bomhof) dat een aantal gedane mededelingen/genomen besluiten in
Nieuwsnoten even kort wordt vermeld:
 Om mannen enthousiast te maken lid te worden van ons koor zal er een open repetitie worden georganiseerd in de
Dorpskerk te Vaassen. De datum is inmiddels concreet : zaterdagmorgen 29 augustus a.s. van 10.00 tot 12.00 uur.
 Er is gevraagd (Scheepsma) het logo van het koor te verfrissen maar de vergadering ziet uit kostenoverwegingen de
noodzaak op dit moment niet.
 Koorlid Arend Herms is bereid de podiumploeg te helpen met een auto die het vermogen heeft de aanhanger met het
podium te trekken.
 Het gegeven van een aantal optredens vrij snel achterelkaar vertroebelt somt het totaalbeeld maar we blijven op
jaarbasis 10 á 12 optredens verzorgen (besluit n.a.v. vraag Colijn).
 Het streven blijft er op gericht steeds vroegtijdig te beginnen met het instuderen van muzieknummers voor concerten
(besluit n.a.v. vraag Van Wingerden). Het bestuur heeft dit punt op 27 februari jl. ook met de dirigent besproken en
ook hij blijft alert op dit punt.
 Een ieder die bij een repetitie wil trakteren wordt verzocht vooraf contact op te nemen met Wim Hanekamp. Zo kan er
worden voorkomen dat er dubbele traktaties zijn en/of kan er voor worden gezorgd dat er samen wordt getrakteerd.
 De boekenvoorraad zal van de hand worden gedaan. Dick van Bloois heeft twee verkoopavonden voor koorleden
georganiseerd (5 en 12 maart voorafgaande aan de repetitie).
 Dick van Bloois gaat de teksten van anderstalige muzieknummers inspreken en het resultaat daarvan zal op digitale
wijze worden verspreid onder de leden.

 Wim Hanekamp heeft het beheer en de verkoop van de cd’s op zich genomen.
 Wim Hanekamp heeft de inkoop van koffie en frisdrank op zich genomen.
 Er worden partijvertegenwoordigers aangezocht die als opvang dienen voor nieuwe leden en als wegwijzer zullen
fungeren, dit uiteraard in samenspraak met de koormeester (voorstel bestuur). Zie ook punt 8 van deze Nieuwsnoten.
 Er is opnieuw op gehamerd dat er bij optredens moet worden geluisterd naar de koormeesters (besluit n.a.v. vraag
Kingma).
 Het is gewenst bij de repetitieopstelling geen lege gaten binnen een partij te hebben. Compact bijelkaar zitten verhoogt
de zangkwaliteit (besluit n.a.v. vraag Kingma).
 Er is opnieuw gevraagd (Kingma) naar de resultaten van de stemtesten maar de begrippen stemtest en stemcoaching
lopen wel eens door elkaar. Het rendement van de per partij gehouden stemcoaching betaalt zich op termijn uit en de
stemcoaching wordt door de dirigent ook tijdens de repetities steeds gedaan. Het resultaat van de stemtesten heeft
slechts tot een enkele verschuiving geleid.
 De opmerking (Bos) dat onze achterban bij optredens regelmatig dezelfde nummers hoort is inmiddels besproken met
de dirigent. Het streven blijft er op gericht variatie aan te brengen.
 Er zouden inkomsten kunnen worden gegenereerd (suggestie Wim Hanekamp) uit het als koor hebben van een stand op
de geraniummarkt. Wim Hanekamp onderzoekt op verzoek van de voorzitter de mogelijkheden.
 Koorlid Blom wijst op de lage toegangsprijs van € 5,-- voor het concert met Alemet op 7 maart a.s. Uitgelegd wordt dat
dit een deal met Alemet is. Alemet heeft doorgaans gratis concerten met een collecte en wij vragen meestal; € 10,-- .
Een gemiddelde dus.
 Koorlid Van Wingerden vraagt of er koorleden zijn die t.b.v. ons koor als solist kunnen optreden. Dit punt is inmiddels
besproken met de dirigent. Deze acht dit niet het geval.
4. Huldiging jubilarissen
De huldiging van jubilerende koorleden (25, 40, 50, 55 en 60 jaar) zal om praktische redenen vanaf 2021 worden
losgekoppeld van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het bestuur heeft het voornemen om tijdens de eerste
repetitieavond in het nieuwe jaar de huldiging in “De Rank” te organiseren. U hoort hier t.z.t. nader over.
5. Datum ALV 2021.
De jaarlijkse algemene ledenvergadering in 2021 wordt gehouden op donderdag 25 februari 2021.
6. Zomerstop 2020
De laatste repetitie van het nu lopende seizoen zal zijn op 18 juni en de startdatum van het seizoen 2020/2021 is 20
augustus 2020.
7. Open repetitie
De open repetitie, waarover al is gesproken in de laatste algemene ledenvergadering, wordt gehouden op zaterdag 29
augustus 2020 van 10.00 tot 12.00 uur in de Dorpskerk te Vaassen. We dragen onze vrijetijdskleding.
8. Partijvertegenwoordigers
Ook over dit onderwerp werd gesproken in de laatste algemene ledenvergadering. De volgende koorleden hebben zich
bereid verklaard de functie op zich te nemen: Ruud Kelderman (bas), Theo van der Weele (bariton), Ton Meuleman (2e
tenor) en Dick van der Lei (1e tenor). Het bestuur heeft besloten een bespreking te organiseren waarbij deze koorleden en
uiteraard ook de koormeesters worden uitgenodigd. Gezamenlijk moet goed worden vastgelegd wat de functie exact
inhoudt waarnaast er ook bruikbare ideeën op tafel kunnen komen. Vooralsnog wordt er nog even op de bestaande voet
voortgegaan.
9. Bevrijdingsconcert Surhuisterveen 5 mei 2020
Een aantal bestuursleden van het IMD is heel aktief bezig de nodige voorbereidingen te treffen. Zo zijn er al flyers met o.a.
onze koorfoto er op en ook spandoeken bij de vier toegangswegen tot het dorp waarop ook onze koorfoto prijkt. We gaan
er met bussen (van Marion Dronten) heen en zoals het nu staat zijn er drie opstapplaatsen, Vaassen (t.o. De Cannenburgh),
Heerde (transferium) en Zwolle (wordt nog bepaald).
Het bestuur wil tijdig inventariseren hoe groot de deelname is, zowel van de koorleden als van de meereizenden. Daarom
liggen de intekenlijsten er morgen al. Wat de kosten betreft kan worden vermeld dat van de koorleden een bijdrage van €
5,-- in de buskosten wordt gevraagd en van de meereizenden wordt een bijdrage van € 20,-- gevraagd, zijnde € 12,50
entree concert en € 7,50 bijdrage buskosten. Koorleden en partners krijgen gratis koffie/thee en belegde broodjes. Mocht
iemand in de pauze van het concert iets willen drinken dan is dit voor eigen rekening. Onze dirigent stelt een mooi en
passend programma samen. Gecontracteerd zijn Annelies Schep als sopraan; Gert Pannekoek, solist; Geert Westerhof,
solist; Harm Hoeve, orgel; Wilco Veldkamp, vleugel; André Pouwer, synthesizer.
Het is echt een leuk uitje, we vertrekken rond 14.00 uur en worden om 16.00 uur ontvangen in de kerk De Flambou in
Surhuisterveen met koffie en thee. De koorleden zingen na de koffie in en daarna eten we samen met de mensen van het

IMD een broodje. Het concert start om 19.30 uur en om 22.00 uur moet het zijn afgelopen. Rond 00.00 uur moeten we weer
thuis kunnen zijn.
10. Nieuwe toekomstige optredens
 De Interkerkelijke Evangelisatie Commissie (IEC) in Hoogeveen heeft gevraagd of wij als koor medewerking willen
verlenen aan een zangdienst in de Goede Herderkerk te Hoogeveen op zondag 31 januari 2021 om 19.00 uur. Het
bestuur heeft hiermee in principe ingestemd. Het secretariaat zal nu eerst met de aanvrager in contact treden over de
voorwaarden. U wordt geïnformeerd als de zaak rond is. Dit optreden staat dus nog niet in de agenda onder punt 2.
 De Commissie Eredienst van de Hervormde Gemeente Vaassen heeft gevraagd of wij als koor medewerking willen
verlenen aan een ochtenddienst in de Dorpskerk, waarin ds. Lavooij voorgaat. Er is een aantal data voorgesteld en het
bestuur heeft gekozen voor 7 maart 2021. Het secretariaat gaat nader met de commissie in overleg en u wordt nog
nader ingelicht. Ook dit optreden staat nog niet in de agenda onder punt 2.
 Het bestuur van de Chr. Gemengde Zangvereniging “Hosanna” uit Vaassen heeft de wens om samen met ons koor een
concert te geven. Dit zou moeten gebeuren in de Dorpskerk te Vaassen. Het bestuur vindt het een goed idee dat de
twee plaatselijke koren samen gaan optreden en ondersteunt het plan van harte. Beide koren kijken een beetje verder
in de tijd want het concert zal plaats vinden in 2022. “Hosanna” neemt bij het organiseren van het concert het
voortouw en er zal t.z.t. een voorbereidingscommissie vanuit de beide besturen worden gevormd. Het bestuur houdt u
op de hoogte.
11. Volgende bestuursvergadering
Is gepland voor dinsdag 14 april 2020.
Secretariaat/wdg/11.03.2020

