
 

Jaarverslag Leidsche Rijn Koor 2020  

Leden, wachtlijst en financiën 
In januari 2020 zijn we gestart met 36 leden en aan het einde van het jaar waren dat er 37. Er zijn 
gedurende het jaar zes leden ingestroomd en vijf leden vertrokken. Elf leden hebben een pauze 
ingelast vanwege corona. 
Het merendeel van de potenBële aanmelders is inmiddels – na een stemtest-  ook lid geworden.   
We proberen het totaal aantal leden nu te stabiliseren met een maximum van 40 leden. Het 
merendeel van zowel de nieuwe als potenBële leden weten het koor te vinden via de website of via 
optredens. Twee keer per jaar (januari en na de zomervakanBe) kunnen nieuwe leden instromen.  

Het bestuur heeL dit jaar veel Bjd besteed aan het goed en gezond kunnen blijven zingen. Daarnaast 
is ingezet op het behoud van leden. Het bestuur heeL geprobeerd de leden te blijven binden aan het 
koor door verschillende acBes: het sturen en aan de deur brengen van kleine cadeautjes, het 
persoonlijk bellen naar koorleden hoe het me ze gaat en het enthousiasmeren door het gezamenlijk 
maken van opnames.   

De begroBng voor 2020 was gebaseerd  op een gemiddeld ledenaantal van 36 leden en 38 
koorrepeBBes. De contribuBe is met instemming van de koorleden per 1 januari 2019 opgehoogd 
naar € 175,00 per jaar. Het totale financiële resultaat blijL daardoor posiBef. Hiermee kan de 
vervanging van een piano  worden opgevangen. Voor de verdere financiële verantwoording zie het 
financiële jaarverslag 2020.  
Het koor repeteert sinds januari 2019 weer in Azotod. In coronaBjd hebben we goede afspraken met 
Azotod kunnen maken over de toepassing van de coronaregelgeving. In maart zijn we direct gestopt 
met repeteren. Daarna hebben we met gebruik van uitgebreide richtlijnen en een vooraf afgesproken 
en uitgemeten stoelopstelling besloten om toch weer gezamenlijk te gaan oefenen in Azotod. We zijn 
herstart op 24 augustus waarbij we deels in Azotod en deels via Zoom geoefend hebben. Vanaf 1 
oktober was dit, vanwege de verscherpte regelgeving rond het zingen in koorverband, niet meer 
mogelijk en zijn we gestopt met onze repeBBes bij Azotod. De rest van het jaar is via Zoom 
gerepeteerd. Het bestuur hoopt op termijn de repeBBes bij Azotod te kunnen hervaYen.   

Muzikale leiding, repe@@es en repertoire 
SBentje Nicolai is onze muzikale begeleider sinds 1 september 2019. Haar contract is na een posiBeve 
evaluaBe verlengd. Ze heeL na een mooie start door de coronacrisis heel snel moeten schakelen naar 
andere manieren van dirigeren. Ook zij heeL vanuit huis lesgegeven. We hebben als koor 
verschillende vormen uitgeprobeerd. Ook een hybride vorm, waarbij - toen het even weer kon- een 
deel van het koor via Zoom mee heeL gedaan en een deel live kon zingen in Azotod. Maar het 
grootste deel van het jaar heeL zij via Zoom ons “onderwezen”. Een groot compliment voor haar inzet 
en enthousiasme om dit toch iedere week op te pakken en daarbij creaBef te blijven. In totaal 
hebben we ondanks  de corona 38 repeBBes gehad. Helaas is vanwege corona ook onze jaarlijkse 
gezamenlijke koor-oefendag niet doorgegaan. 

Zoals ieder jaar sluiten we ons zangseizoen af met de tuinborrel in juli. Gelukkig kon dat wel! Een 
belangrijk gezamenlijk moment omdat we elkaar sinds lange Bjd voor het eerst weer in levende lijve 
ontmoet hebben. Dit jaar extra bijzonder omdat we 1,5 meter afstand moesten houden. Dan is het 
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een cadeau als we een koorlid hebben die een enorme tuin tot haar beschikking heeL! De borrel 
werd bijzonder gezellig door de pubquiz die gemaakt was. 

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 
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 op de LRK website ingezongen nummers 
beschikbaar zijn. Uiteraard heeL de corona situaBe consequenBes voor het repertoire dat is 
gezongen. Het niet samen kunnen zingen, de beperkte mogelijkheden van Zoom en het Bjdelijke 
ahaken van een aantal koorleden, heeL geleid tot het repeteren van een beperkt maar wel leuk 
aantal nummers uit het `makkelijker’ repertoire. 

Commissies en bestuur 
Leidsche Rijn Koor is een zelfstandige vereniging, heeL 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 wisselt 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 repeBBe, het opstellen van een rooster voor het klaarzeYen 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. De website is professioneel opgezet en biedt de leden op het alleen 
voor hen toegankelijke deel de mogelijkheid om het repertoire te oefenen. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het (financieel) reilen en zeilen van het koor. Aan het eind van 
2019 bestond het bestuur uit: 

● VoorziYer  Sandra Hogenbirk 
● Penningmeester Gerdien Logtenberg 
● Secretaris  Iet BoYerweg 
● Algemeen Bestuurslid Sylvia van Zanten  
● Algemeen Bestuurslid Carolien Ala-Lähde Bovens  

Taken die het bestuur doet zijn onder andere het organiseren en verslagleggen van bestuurs- en 
algemene ledenvergaderingen, het verzorgen van de begroBng, jaarrekening, boekhouding, 
subsidieaanvraag, financiële- en inhoudelijke verantwoording, de administraBeve verwerking van 
nieuwe leden,  (digitale) postverwerking, het bijhouden van de absenBelijst, het fungeren als 
contactpersoon voor potenBële leden, koorleden, organisaBes, muzikale begeleider en een groot 
aantal ad-hoc klussen.  
Het bestuur heeL onderling veel mailverkeer, vergaderde zes keer in 2020 en komt indien nodig ad-
hoc bij elkaar. De Algemene Ledenvergadering vond twee keer plaats: één keer in het voorjaar en één 
keer in het najaar. 

Optredens 
In 2020 heeL het koor nauwelijks op kunnen optreden. De regelgeving rond het voorkomen van 
besmeqngen door het coronavirus heeL het gezamenlijk zingen zowel in zalen als buiten 
onmogelijk gemaakt. Geen enkel gepland concert is doorgegaan. Desondanks zijn er gedurende het 
jaar twee miniconcertjes gegeven met een klein groepje koorleden in de buitenlucht bij twee 
ouderen-woonzorgcentra. Daarnaast heeL het koor drie eigen producBes uitgebracht via individuele 
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ZOOM opnamen. Met dank aan Jelmer en Anithe de Haas zijn de individueel ingezongen opnames  
samengevoegd tot mooie opnames. De opnames zijn op YouTube geplaatst.  

Nawoord 
Het bestuur wil alle leden bedanken voor hun steun en vooral SBentje voor haar inzet in dit bizarre 
jaar. Het doet iedereen pijn dat we niet samen kunnen zingen. Het zingen via Zoom biedt nog de 
mogelijkheid van oefenen, maar er is begrip dat dit voor een groot aantal koorleden geen alternaBef 
is. We zijn heel dankbaar dat we als bestuur gekozen hebben om bij de start van de pandemie onze 
gezamenlijke oefenavonden al heel snel te beëindigen. Een moeilijk besluit maar gezien het feit dat er 
bij koren ernsBge besmeqngen hebben plaatsgevonden achteraf gezien een goed besluit.  We kijken 
terug op een koorjaar wat gepaard ging met de nodige aanpassingen, maar ook een jaar waarin we 
met creaBviteit  geprobeerd hebben met elkaar de onderlinge binding te behouden en het zingen 
mogelijk te maken.  Een speciaal woord van dank voor Gerdien Logtenberg die als sinds de start de 
digitale ZoommeeBngs host.  

Namens het bestuur LRK, 
Iet BoYerweg, secretaris 
maart 2020
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