Jaarverslag Leidsche Rijn Koor 2021
Leden en wachtlijst
In januari 2021 zijn we gestart met 37 leden en aan het einde van het jaar waren dat er 39. Er zijn
gedurende het jaar zes leden ingestroomd en acht leden vertrokken. Twee leden hebben in de periode
t/m augustus 2021 een pauze ingelast vanwege corona.
We proberen het totaal aantal leden te stabiliseren op maximaal 40 leden. Het merendeel van zowel
de nieuwe als potentiële leden weten het koor te vinden via de website of via optredens. Twee keer
per jaar (januari en na de zomervakantie) kunnen nieuwe leden instromen.
Corona
Helaas heeft 2021 ook in het teken gestaan van corona. Het bestuur heeft daardoor ook dit jaar
geprobeerd door snel in te spelen op de veranderende regelgeving het goed en gezond met elkaar
blijven zingen mogelijk te maken. In coronatijd hebben we goede afspraken met Azotod kunnen
maken over de toepassing van de coronaregelgeving. Gedurende inmiddels twee jaar hebben we met
gebruik van uitgebreide richtlijnen en een vooraf afgesproken en uitgemeten stoelopstelling besloten
om, als het toegestaan was, gezamenlijk te blijven oefenen in Azotod.
In 2021 hebben we een aantal keer moeten wisselen van volledig via Zoom oefenen naar een
combinatie van oefenen in Azotod gecombineerd met Zoom, naar volledig in Azotod zingen.
Door de verscherpte corona regelgeving in de laatste maanden van 2021 is door het bestuur bij de
ingang van Azotod gecheckt op QR-code en zijn mondkapjes gebruikt tot iedereen op haar stoel zat.
Financiën
De begroting voor 2021 was gebaseerd op een gemiddeld ledenaantal van 37 leden en 38
koorrepetities. De contributie is met instemming van de koorleden per 1 januari 2019 opgehoogd naar
€ 175,00 per jaar. Het totale financiële resultaat blijft daardoor positief. Voor de verdere financiële
verantwoording zie het financiële jaarverslag 2021.
Uit de reserve zijn eind 2021 een piano, enkele kleine handinstrumenten, twee richtmicrofoons en
twee boxen aangeschaft. Daarmee is het koor de komende jaren verzekerd van een goede muzikale
ondersteuning.
Muzikale leiding, repetities en repertoire
Sinds 1 september 2019 is Stientje Nicolai onze muzikaal begeleider. Ze heeft na een mooie start
door de coronacrisis heel snel moeten schakelen naar andere manieren van dirigeren. Zij geeft nu al
bijna twee jaar afwisselend vanuit huis of in Azotod les. Een groot compliment voor haar inzet en
enthousiasme om dit toch iedere week op te pakken en daarbij creatief te blijven. In totaal hebben we
ondanks corona 32 repetities gehad.
Helaas kon dit jaar onze jaarlijkse zomerborrel niet doorgaan. Omdat er toch “Zoommoeheid “ intrad
zijn we eerder met repeteren gestopt en hebben de zomervakantie wat vroeger later starten. Gelukkig
is onze Koordag dit jaar wel doorgegaan. Op 2 oktober hebben me met elkaar een fantastische dag
doorgebracht in sporthal “Weide Wereld”. De dag kreeg extra kleur door een interessante workshop
van Juliette Dumore en de inzet van Stientje. En uiteraard was de dag weer heel goed voorbereid
door koorleden, Carolien, Petra en Corinne met een catering die top was geregeld en waarbij
iedereen een mooi ingepakte snijplank met LRK inscriptie mee naar huis kreeg. Een echte oppepper
voor iedereen!
Het bestuur heeft daarnaast in december een attentie met gedicht voor de koorleden aan huis
gebracht in het kader van de onderlinge binding.
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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 of MP3-tjes
beschikbaar zijn. Uiteraard heeft de corona situatie consequenties voor het repertoire dat is gezongen.
Het niet samen kunnen zingen, de beperkte mogelijkheden van Zoom en het tijdelijke afhaken van
een aantal koorleden, heeft 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, heeft 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 4 leden en de
muzikaal begeleider. In 2021 zijn als nieuwe liederen Shallow van Lady Gaga en Something in the
Water van Brooke Fraser toegevoegd. Ook heeft de muziekcommissie de lijst met liedjes gesplitst in
recente liedjes en oudere liedjes, zodat de klapper niet meer zo dik is. Met de recente liedjes werken
we en het is belangrijk om die bij de hand te hebben bij de repetities.
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. De
optreedcommissie heeft de afgelopen twee jaar geen activiteiten kunnen ontplooien.
Daarnaast zijn er enkele leden die (vaste) taken verrichten zoals het opstellen van een rooster voor
het klaarzetten 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
2021 bestond het bestuur uit:
● Voorzitter
Sandra Hogenbirk
● Penningmeester
Gerdien Logtenberg (vanaf 1 januari 2022 Conny Raijmaekers)
● Secretaris
Iet Botterweg
● 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 begroting, jaarrekening, boekhouding,
subsidieaanvraag, financiële- en inhoudelijke verantwoording, de administratieve verwerking van
nieuwe leden, (digitale) postverwerking, het bijhouden van de absentielijst, het fungeren als
contactpersoon voor potentiële leden, koorleden, organisaties, muzikale begeleider en een groot
aantal ad-hoc klussen.
Het bestuur heeft onderling veel mailverkeer, vergaderde drie keer in 2021 en komt indien nodig adhoc bij elkaar. De Algemene Ledenvergadering vindt twee keer plaats: één keer in het voorjaar en één
keer in het najaar.
Het bestuur bedankt Gerdien Logtenberg voor haar inzet in het bestuur de afgelopen vijf jaar. Het
bestuur heeft medio 2021 met een etentje haar dank uitgesproken voor haar inzet als penningmeester
en als host voor veel van onze Zoom-meetings.
Optredens
In 2021 heeft het koor niet kunnen optreden. De regelgeving rond het voorkomen van besmettingen
door het coronavirus heeft het gezamenlijk zingen zowel in zalen als buiten onmogelijk gemaakt.
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Geen enkel gepland concert is doorgegaan. Met pijn in het hart zijn ook de Kerstconcerten op het
laatste moment afgezegd. Hopelijk kunnen we in 2022 wel weer optredens verzorgen!
Nawoord
Het bestuur wil alle leden bedanken voor hun steun en doorzetting om te blijven zingen. Het bestuur
dankt Stientje voor haar inzet in dit tweede achtereenvolgende bizarre jaar. Het blijft pijn doen dat we
niet met regelmaat samen konden zingen. Het zingen via Zoom biedt nog de mogelijkheid van
oefenen, maar er is begrip dat dit voor een groot aantal koorleden geen alternatief is. We kijken
wederom terug op een koorjaar wat gepaard ging met de nodige aanpassingen, maar ook een jaar
waarin we toch geprobeerd hebben met elkaar de onderlinge binding te behouden en het zingen
mogelijk te maken.

Namens het bestuur LRK,
Iet Botterweg, secretaris
maart 2022
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