Leden, wachtlijst en contribu e
In januari 2019 zijn we gestart met 39 leden en aan het einde van het jaar waren dat er nog 39. Er zijn
gedurende het jaar een paar leden ingestroomd en vertrokken. Het merendeel van de poten ele
aanmelders is inmiddels – na een stemtest- ook lid geworden.
We proberen het totaal aantal leden nu te stabiliseren rond de 40 leden. Het maximum is 40 leden.
Het merendeel van zowel de nieuwe als poten ële leden weten het koor te vinden via de website of
via optredens. Twee keer per jaar (januari en na de zomervakan e) kunnen nieuwe leden instromen.
De begro ng voor 2019 was gebaseerd op een gemiddeld ledenaantal van 32 leden en 36
koorrepe es. De contribu e is met instemming van de koorleden per 1 januari 2017 opgehoogd
naar € 170,00 per jaar. Het totale nanciële resultaat blij daardoor posi ef. Hiermee kan de
vervanging van een piano worden opgevangen. Voor de verdere nanciële verantwoording zie het
nanciële jaarverslag 2019.
Na veel speur- en zoekwerk in 2018 voor een geschikte- en betaalbare loca e is uiteindelijk door het
bestuur in overleg met Dookje besloten om weer terug te gaan naar Azotod. In de ALV van 19
november hee het koor hiermee ingestemd Het koor repeteert sinds januari 2019 weer in Azotod.
Dit bevalt goed. We kunnen makkelijk afspraken maken met de beheerder en gastheer Willem als we
eerder willen starten of blijven borrelen. Ook qua temperatuur en geluid is het beter dan vroeger...

Muzikale leiding, repe

es en repertoire

Vanaf september 2013 is Dookje Engelhard onze muzikale begeleider; zij doet dit met veel
enthousiasme en kundigheid. Begin 2019 hee zij aangegeven dat ze – mede door haar grote
reisafstand en andere werkzaamheden- haar dirigentschap na de zomer wilde stopze en.
Het bestuur is op zoek gegaan naar vervanging. Na een uitgebreide sollicita eprocedure is sinds 1
september 2019 S entje Nicolai de nieuwe muzikaal begeleider.
Op 24 juni 2019 hebben we met een spe erend avond in aanwezigheid van vrienden en familie in
Azotod afscheid genomen van Dookje. Door inzet van heel veel koorleden is het een avond geworden
die zij maar ook wij niet snel zullen vergeten. We hebben Dookje voorzien van een lied, een
fotocollage en natuurlijk van veel goede herinneringen aan onze optredens!
In totaal hebben we 36 repe es gehad. In de schoolvakan es zijn er geen repe es.
Op zaterdag 16 november hebben we gezamenlijk weer een hele dag besteed aan stemvorming en
oefenen. Er is een workshop georganiseerd voor het inoefenen van lichaamshouding en expressie bij
het zingen van een lied. Een groot succes! Daarnaast is er jd besteed aan het nader kennismaken
met elkaar en uiteraard het oefenen van de verschillende stempar jen Deze dag is posi ef
geëvalueerd. Mede dankzij de voorbereiding van twee koorleden verliep de dag weer vlekkeloos en
was de stemming opperbest! Er is afgesproken het geleerde rond ook in de prak jk te brengen in de
koorrepe es in 2020.
Zoals ieder jaar sluiten we ons zangseizoen af met de tuinborrel in juli. Al jd gezellig!
Het repertoire, dat het koor in verschillende talen zingt, varieert: moderne pop, musicalnummers,
eigen geschreven muziek, wereldmuziek, Kerstliederen en ook het Nederlandstalige lied wordt niet
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vergeten. Een aantal nummers hebben solostukken die door verschillende koorleden worden
gezongen. Alle nummers worden door de dirigente op de piano begeleid. Om thuis te kunnen
oefenen zorgt de muzikaal leider dat er per stemgroep MP-3tjes beschikbaar zijn.

Commissies en bestuur
Leidsche Rijn Koor is een zelfstandige vereniging, hee een bestuur en een aantal commissies zoals
de muziekcommissie, kascommissie en een ad hoc optreedcommissie.
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 een ad-hoc commissie en 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 repe e, het opstellen van een rooster voor het klaarze en en opruimen van de
zaal, het bedenken en goedkeuren van de kleding voor een optreden, het controleren van de kas en
het bijhouden van de website.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het ( nancieel) reilen en zeilen van het koor. Aan het eind van
2019 bestond het bestuur uit:
Sandra Hogenbirk
● Voorzi er
Gerdien Logtenberg
● Penningmeester
Iet Bo erweg
● Secretaris
● Algemeen Bestuurslid Marlene Dodeman
● Algemeen Bestuurslid tot 1-9 Mirjam van der Veen , na 1-9 Carolien Ala-Lahde Bovens
Taken die het bestuur doet zijn onder andere het organiseren en verslagleggen van bestuurs- en
algemene ledenvergaderingen, het verzorgen van de begro ng, jaarrekening, boekhouding,
subsidieaanvraag, nanciële- en inhoudelijke verantwoording, de administra eve verwerking van
nieuwe leden, (digitale) postverwerking, het bijhouden van de absen elijst, het fungeren als
contactpersoon voor poten ële leden, koorleden, organisa es, muzikale begeleider en een groot
aantal ad-hoc klussen.
In 2019 zijn uiteindelijk 2 bestuursleden gewisseld. Naast het vertrek van Mirjam, hee ook Marlene
haar taken aan het eind van het jaar overgedragen. Het bestuur is haar dankbaar voor haar
jarenlange inzet. Naast Carolien hee Sylvia van Zanten het bestuur aangevuld. De overdracht van
kennis van de vertrekkende bestuursleden is goed verlopen. Het bestuur hee onderling veel
mailverkeer, vergaderde 6 keer in 2019 en komt indien nodig ad-hoc bij elkaar. De Algemene
Ledenvergadering vond 2 keer plaats: één keer in het voorjaar en één keer in het najaar.
Optredens
In 2019 hee het koor minder opgetreden dan normaal. Dat komt allereerst door de wisseling van
muzikaal leider. Daarnaast was er een grote instroom van nieuwe leden waardoor het repertoire
moet worden ingeoefend. Desondanks is het gelukt om 4 maal op te treden:
1. 17 mei opening Bibliotheek Leidsche Rijn
2. Afscheidsoptreden muzikaal leider Dookje Engelhardt Azotod 24 juni
3. Kerstoptredens: op 16 december in het Gasthuis Vleuten en op 9 december een optreden in
Vleuten Hospi um.
Nawoord
Het bestuur wil alle leden en S entje wederom hartelijk bedanken voor de grote inzet die wordt
gepleegd om de vereniging te laten bestaan. Dat daarvoor energie van veel koorleden noodzakelijk is,
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is niet vanzelfsprekend en wordt wellicht wel eens vergeten. Het is en blij een koor dat we met
elkaar tot een succes kunnen en moeten maken.
Het bestuur is bijzonder trots en blij dat er nooit tevergeefs een beroep gedaan wordt voor hulp of
organisa e van ac viteiten. De andere optredens en de Koordag zijn goed verlopen. De vorig jaar
gemaakte afspraak om mededelingen en punten rond “lief en leed “ na a oop van de koorrepe e te
delen voldoet goed.

Namens het bestuur LRK,
Iet Bo erweg, secretaris
maart 2019
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