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Jaarverslag Leidsche Rijn Koor 2017 (BIJLAGE) 

Leden, wachtlijst en contribuEe 
In januari 2017 zijn we gestart met 29 leden en aan het einde van het jaar waren dat er ook 29. Er zijn 
leden ingestroomd maar ook weer vertrokken. Het lukt nog niet om het totaalaantal op te krikken. 
Een terugloop in leden betekent minder inkomsten en ook een dreigend ongelijke stemverdeling 
binnen het koor. Gelukkig hebben zich de afgelopen maanden weer een aantal (potenEeel) nieuwe 
leden gemeld, maar de aanwas is moeizaam. We proberen het totaal aantal dan ook weer op te 
hogen naar rond de 30 -35 leden. Het maximum is 40 leden. Het merendeel van zowel de nieuwe als 
potenEële leden weten het koor te vinden via de website of via optredens. Twee keer per jaar 
(januari en na de zomervakanEe) kunnen nieuwe leden instromen. Er is momenteel volop ruimte 
voor nieuwe leden.  

De begroEng voor 2017 was gebaseerd  op een gemiddeld ledenaantal van 33 en 36 koorrepeEEes. 
De contribuEe is met instemming van de koorleden per 1 januari 2017 opgehoogd naar € 170,00 per 
jaar. Het jubileumconcert, dat een behoorlijke investering vergde, is door het binnenhalen van mooie 
sponsorbedragen binnen budget uitgevoerd. Het totale financiële resultaat blijZ daardoor posiEef. 
Hiermee kan de vervanging van een piano tzt worden opgevangen. Voor de verdere financiële 
verantwoording zie het financiële jaarverslag.  
Het koor repeteerde in Jongerencentrum Azotod,  maar in het verslagjaar zijn we verhuisd naar 
Kindercluster Voorn, waar de SEchEng Doenja een aantal ruimtes beheert.  

Muzikale leiding, repeEEes en repertoire 
Vanaf september 2013 is Dookje Engelhard onze muzikale begeleider; zij doet dit met veel 
enthousiasme en kundigheid. 
In totaal hebben we 37 repeEEes gehad.  In de schoolvakanEes zijn er geen repeEEes. 

Op zaterdag 18 november hebben we gezamenlijk een hele dag besteed aan stemvorming en 
oefenen. Er is een workshop georganiseerd voor stemvorming en er is Ejd besteed aan het nader 
kennismaken met elkaar. Deze dag is zeer posiEef geëvalueerd. Met dank aan de 
voorbereidingsgroep. 

Het repertoire, wat het koor in verschillende talen zingt, varieert: moderne pop, musicalnummers,  
eigen geschreven muziek, wereldmuziek, Kerstliederen waarbij het Nederlandstalige lied niet 
vergeten wordt. Een aantal nummers zijn speciaal door onze muzikaal begeleider voor het LRK 
gearrangeerd. Een aantal nummers hebben solostukken die door verschillende koorleden worden 
gezongen.  Alle nummers worden door de dirigente  op de piano begeleid. 

Commissies en bestuur 
Leidsche Rijn Koor is een zelfstandige vereniging, heeZ een bestuur en een aantal commissies zoals 
de muziekcommissie, kascommissie en inmiddels ook een optreedcommissie. 
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De muziekcommissie zorgt  samen met de muzikale begeleider voor het repertoire wat gezongen 
wordt. Ieder koorlid mag bij de commissie aangeven welke songs/repertoire zij graag zou willen 
zingen. Dit wordt in de uiteindelijke keuze meegenomen. Momenteel bestaat zij uit 5 leden en de 
muzikaal begeleider. 
De optreedcommissie is verantwoordelijk voor het optreden.  De samenstelling kan wisselen per 
optreden, zo ook de werkzaamheden die voor een optreden nodig zijn. 
Daarnaast zijn er enkele leden die (vaste) taken verrichten zoals  het wekelijks versturen van een mail 
over de afgelopen repeEEe, het opstellen van een rooster voor het klaarzeeen en opruimen van de 
zaal, het bedenken van de kleding voor een optreden, het controleren van de kas en het bijhouden 
van de website.  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het (financieel) reilen en zeilen van het koor. Aan het eind van 
2017 bestond het bestuur uit: 

● Voorzieer  Hefe Vliegen 
● Penningmeester Syrie van der Schuit 
● Secretaris  Iet Boeerweg 
● Algemeen Bestuurslid Marlene Dodeman  
● Algemeen Bestuurslid Grace van der Pas  

Taken die het bestuur doet zijn onder andere het organiseren en verslagleggen van bestuurs- en 
algemene ledenvergaderingen, het verzorgen van de begroEng, jaarrekening, boekhouding, 
subsidieaanvraag, financiële- en inhoudelijke verantwoording, de administraEeve verwerking van 
nieuwe leden,  (digitale) postverwerking, het bijhouden van de absenEelijst, het fungeren als 
contactpersoon voor potenEële leden, koorleden, organisaEes, muzikale begeleider en een groot 
aantal ad-hoc klussen.  
Het bestuur heeZ onderling veel mailverkeer, vergaderde 2 keer in 2017 en komt indien nodig ad-hoc 
bij elkaar. De ledenvergadering vond 2 keer plaats: een keer in het voorjaar en een in het najaar. 
Eind 2017 zijn drie leden afgetreden: de voorzieer, penningmeester en een algemeen lid. Alle 
funcEes zijn per 1 januari 2018 vervangen. De aZredende bestuursleden zijn in de bloemetjes gezet 
en bedankt voor hun jarenlange inzet voor het koor. 

Optredens 
In 2017 heeZ het koor 5 maal opgetreden: 

1. KorenfesEval Paradiso op 15 januari in Amsterdam 
2. Jubileumuitvoering 10 jaar LRK  op 11 februari in Utrecht in Theaters ZINICH 
3. KorenfesEval in IJsselstein op 20 mei 
4. Kerstoptredens: op 18 december in het Gasthuis Vleuten en op 24 december in Castellum 

Hoge Woerd 
Het was een druk jaar met bijzondere optredens. Het koor en haar dirigent hebben veel Ejd en 
energie gestoken in de voorbereiding en uitvoering van alle zaken die nodig waren om met name  het 
jubileumoptreden in februari 2017 mogelijk te maken. Hiervoor is een jubileumcommissie ingesteld 
die veel Ejd , energie en aandacht heeZ gestoken in de voorbereidingen en ook afronding van het 
concert. Een bijzonder woord van dank voor deze commissieleden en alle ander koorleden die zich 
met het concert hebben bezig gehouden. Het was een memorabele avond, mede ook door het 
optreden van de Flageoleees.  

Website 
In 2016 is de website volledig vernieuwd. Ook dit is door een koorlid tot stand gebracht. Dank 
daarvoor. In 2017 is de website ge-update en is er een smoelenboek toegevoegd. 

Nawoord 
Het bestuur wil alle leden en Dookje hartelijk bedanken voor de grote inzet die wordt gepleegd om 
de vereniging te laten bestaan. Dat daarvoor energie van veel koorleden noodzakelijk is, is niet 
vanzelfsprekend en wordt wellicht wel eens vergeten. Het is en blijZ een koor wat we met elkaar tot 
een succes kunnen en moeten maken. Het bestuur is bijzonder trots en blij dat er nooit tevergeefs 
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een beroep gedaan wordt voor hulp of organisaEe van acEviteiten. Ook dit jaar is dat weer gebleken: 
de jubileumuitvoering die heel veel Ejd en energie vergde was een groot succes! De andere 
optredens en de Koordag waren goed voorbereid en zijn zonder een enkele wanklank verlopen. 
Hiervoor geldt: vele handen maken licht werk, maar dan moeten die handen er wel zijn. Daarnaast 
zijn de openstaande vacatures voor bestuur en commissies voor 2018 zeer snel weer ingevuld.  

Helaas zijn er ook verdrieEge gebeurtenissen in het afgelopen jaar te melden. Een aantal koorleden is 
ernsEg ziek geweest. Bovendien is er dit jaar een koorlid overleden. Naast de persoonlijke zorg en -
inzet die een aantal koorleden voor haar toonden heeZ het hele koor op haar afscheid mogen zingen. 
Een emoEonele gebeurtenis, die weer eens laat zien dat we als koor lief, maar ook leed met elkaar 
kunnen delen.  

Namens het bestuur LRK, 
Iet Boeerweg, secretaris 
maart 2018
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