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AGENDA voor de bijeenkomst op donderdag 21 maart ’19 
In het Volkshuis, Apothekersdijk 33a, Leiden. 
In het Atelier op de bovenste etage. 
 
 
Opening 
 
1. Notulen van de bijeenkomst op 7 november 2019 

• Bijgevoegd. Ook eerder verzonden en staat ook op het besloten deel van de website. 
 
2. Mededelingen  

• In verband met de ziekte van Caecilia van der Meer wordt het beheer van de website tijdelijk 
waargenomen door Carla Vermin. De rondzendingen aan de contactpersonen wordt 
waargenomen door Toon Meijs, penningmeester. 

• De definitieve versie van de privacyverklaring staat op de website (onder ‘welkom’). 

• I.v.m. de nieuwe privacyregels zal iedere contactpersoon van de CLK t.z.t. een unieke 
toegangscode ontvangen. 

• Ook de update van het overzicht van concert-en repetitielocaties komt te staan op het besloten 
deel van de website. Met dank aan de samensteller daarvan: Sylvia Stekelenburg 

• ‘Samenzingen zingen 2020’: landelijke manifestatie zie http://www.zingenlekkerbelangrijk.nl/ 
 
 
3.  Nieuwe leden van de CLK 

• ‘Key2Singing’ heeft te kennen gegeven graag lid te worden van de CLK. Daarom zal een van de 
bestuursleden de activiteiten m.b.t. tot koorzang toelichten. 

• Het enkele jaren geleden opgerichte ensemble ‘Musica Fresca’ wil zich graag aansluiten bij de 
CLK. Saskia Sombeek zal daarom dat ensemble presenteren. 

 
4. Afsluiting 2018 en Begroting 2019 
 
5.1. Verslagen 2018 

• Secretarieel verslag ’18 volgt tijdens de bijeenkomst  

• Financieel verslag ’18 gaat hierbij. 
We stellen voor hiermee akkoord te gaan, na advies van de kascommissie, die thans bestaat uit 
Annemarie Rotteveel (Vox Laeta) en Jan Vis (Ex Animo)  
Wie wil zitting nemen in de nieuw te vormen kascommissie voor controle 2019?  
 
5.2 Begroting en programma 2019 
Zie bijgaande conceptbegroting met toelichting. We vragen vooral aandacht voor het budget voor 
vervanging van de website. Zie punt 4 van de toelichting. 
 
Graag horen we jullie mening hierover. 
 

http://www.zingenlekkerbelangrijk.nl/
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6.2 Samenstelling van het bestuur 
 
Voorzitter  
Een jaar geleden heeft Huub Frencken aangekondigd te willen aftreden als voorzitter. Om een 
soepele en transparante overgang naar een nieuwe voorzitter te bewerkstelligen  

• Stelt het bestuur voor om de overdracht van het voorzitterschap te verschuiven naar de 
bijeenkomst in juni ’19  

• Het bestuur stelt Egon Snelders voor als kandidaat-voorzitter, maar biedt aan de hand van 
bijgaande advertentie ook aan anderen de mogelijkheid om te solliciteren naar het 
voorzitterschap.  

• En het bestuur stelt voor om in afwachting van de keuze van de CLK van juni, Egon Snelders te 
benoemen tot bestuurslid.  

 
Secretaris  

• De vacature voor secretaris is nog steeds niet vervuld. Daarom vraagt het bestuur om bijgaande 
advertentie nadrukkelijk onder de aandacht van jullie achterban te brengen. Ze zal ook worden 
geplaatst op de vacaturebank van IDoe en worden gestuurd naar conservatoria en 
muziekopleidingen in de regio. 

 
7. Website en Concertagenda 

• Zoals bij de begroting ’19 is toegelicht, is de website ‘zwaar over tijd’ en aan vervanging toe. Het 
bestuur beraadt zich op een functioneel ontwerp van de beoogde nieuwe website. Dus hét 
moment om tijdens de bijeenkomst of via de e-mail eventuele wensen m.b.t. de website kenbaar 
te maken. 

• Door een mankement in de website, was het tijdelijk niet mogelijk om een concert toe te voegen 
aan de concertagenda. Dat euvel is tijdelijk verholpen en daarom verzoeken we om jullie 
geplande concerten toe te voegen aan de agenda. Want alleen m.b.v. een complete agenda 
kunnen we een van onze belangrijkste kerntaken (onderlinge afstemming van de concert-data) 
vervullen! 

• Rondje tijdens de bijeenkomst: Wat zijn de belangrijkste concerten die voor 2019 zijn gepland?  

• Deadline voor aanleveren (via info@leidenmarketing.nl) van informatie t.b.v. de papieren versie 
van de Leidse Uitagenda is ca. de 20e voorafgaande aan de maand van publicatie. Hieraan zijn 
kosten verbonden. 

 
5. Samenwerkingsprojecten in 2019- ‘20 
 

• Korenprogramma Open Monumenten Dagen op 14 en 15 september 2019 
Het thema van deze editie zal zijn “ Plekken van plezier”. De organisatie van het korenprogramma, is 
ook dit jaar weer in handen van de CLK en OMD-Leiden. De koren zullen weer tijdig worden 
uitgenodigd om zich aan te melden voor deelname aan het korenprogramma. 

mailto:info@leidenmarketing.nl
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• Workshop polyfone koormuziek, op 19 en 20 oktober  
De workshop o.l.v. Donald Bentvelsen zal plaatsvinden in het weekend van 19 en 20 oktober. Op 
vrijdagavond 13 september zal Donald een toelichting geven op de geselecteerd muziek. Op zaterdag 
19 en zondagochtend vinden de repetities en op zondagmiddag zal een klein concert worden 
gegeven. 
De ons bekende belangstellende zangers zijn inmiddels uitgenodigd. Ook andere zangers zullen 
kunnen deelnemen door aanmelding via de voorzitter. 
 

• Leids amateurkunst festival, op 8,9 en 10 november 
De nieuwe voorzitter van de WAK, Sigrid de Zwart heeft in de bijeenkomst van 7 november de opzet 
van het LAF toegelicht (zie het verslag). Inmiddels hebben op 17 januari en 8 maart 
‘inspiratieavonden’ plaatsgevonden.  Op 8 maart wordt nagegaan hoe het werk, de thema’s en het 
leven van Mary Servaes als vertrekpunt kan worden gebruikt voor nieuwe, kunstzinnige uitingen van 
muziek, zang, theater, film, beeldende kunst etc. 
Ter vergadering zal een nadere toelichting op het LAF worden gegeven 
 

• ‘Open’ Korenweekend (december) 
Naar verwachting zal het Centrum van amateurkunst (Léonie van de Geest, BplusC)  
Ook dit jaar i.s.m. het Centrummanagement koren uitnodigen om op te treden tijdens de ‘Open’ 
dagen van de Kerstperiode. 
 

• Korenontmoeting Leiden, voorjaar 2020 
In maart ’18 vond de eerste ‘Korenontmoeting Leiden’ plaats in Scheltema. Volgens velen is die 
happening voor herhaling vatbaar. Het voornemen is daarom om, afwisselend met het LAF, de 
volgende versie van de korenontmoeting in 2020 te organiseren.  
Inmiddels hebben zich al twee zangers aangemeld om de organisatie van dit festijn op zich te gaan 
nemen.  
 
Wie wil er samen hen weer een bruisende en inspirerende middag van maken? Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden bij de voorzitter. 
We nemen ons voor om tijdens de juni-bijeenkomst te brainstormen over de opzet van de tweede 
‘Korenontmoeting Leiden. 
 
 
6. Sluiting 
Wat verder ter tafel komt. 
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op een maandag in juni. 
 
 
Namens het bestuur, 
Huub en Toon 


