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Verslag van de bijeenkomst op maandag 5 maart 2018, Het Volkshuis, 20u. 
 
aanwezig/afwezig 

Koor Naam vertegenwoordig(st)er 

Arnold Schönberg Kamerkoor Mieke Mulder 

Cantate Domino Mirjam Vollebregt: afgemeld  

Capella Pro Cantibus Arthur Wassenaar: afwezig 

Cappella Vocale Jacques Velmans: afgemeld 

Close to Harmony Marjan Brouwer afwezig 

Collegium Musicum Willem Kroese: afwezig 

Con Amore Harry Klink 

COV Ex Animo Jan Vis 

COV Excelsior Arie van Marion en Aafke Vis 

Er welt een traan Inge Vollaard en Hilde Jansen: afwezig 

Eurokoor Machteld Vleugel 

Exultate Deo Kees Prudhomme van Reine: afwezig 

Gemengd koor Appassionato Lenie van Dijk en Thea Loureussen: afwezig  

Gospelrock  Dawwagiem Peter Groot 

Hartebrugkoor Roeland van Velzen 

Jeugdkoor BplusC Wim de Ru: afwezig 

Kamerkoor Akkoord Bertie Joan van Heuven 

Kamerkoor Con Passione Caecilia van der Meer 

Klein Leids Liederen koor Ton Verhulst  

Leedvermaak Janny Cornelissen en Ineke v.d. Broek: afgemeld 

Leiden English Choir Manuele Görtz-Berends: afgemeld 

Leiderdorps Kamerkoor Adri Mulder: afgemeld 

Leids Cantate Consort Rob in ’t Veld: afwezig 

Leids Kamerkoor  Jaap van Tellingen 

Leids Projectkoor Rachel Bakker 

Leidse Koorprojecten Ans Gottenbos: afwezig 

Lingua Musica Willem van der Molen 

Mila Oosteuropa Koor  Helga Kruse: afwezig 

Musicalgezelschap Otis Anita van Zon: afwezig 

Musica Mista Charlotte Geerards en Marja Hariot 

Popkoor Heart & Soul Herma Trompert en Marian L? 

PUIC Marijke Meijer 

Raadsvogels Jenke Goudriaan 

Rumor di Mare Cees Meijer 

Sedenka Balkanvrouwenkoor Liduin Stumpel: afwezig 

Sing in Tune Lia Castelein 

Toonkunstkoor Leiden e.o. Martine Leewis: afgemeld  

De Troubadours Marianne Schuurmans: afgemeld 

Viswijvenkoor Marion Keijzers, Ineke Kroon: afgemeld 

Vocaal ensemble Allegria Ellen van Os-Holland; Martin Fengler: afwezig 

Vocaal Ensemble Pur Sang Riekje Boumlak: afgemeld 
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Vocaal Octet Mrs. Darcy  Loes Schouten 

Vocalei Maria van Haaster: afgemeld 

Vogel Vocaal Dirk Haaksman: afwezig 

Vox Humana Kees van Pernis: afwezig 

Vox Laeta  Annemarie Rotteveel 

Wereldkoor Bert Rietveld: afwezig 

William Byrd Vocaal Ensemble Peter Groot 

Het Zingend Hart Liesbeth van Amersfoort 

  

Bestuur CLK Huub Frencken: voorzitter/secretaris 
Roos van Schie: coördinator projecten/penningmeester  
Caecilia van der Meer: communicatie/ website 

 
1. Notulen van de bijeenkomst op 9 nov. 2017 
 
Na het gebruikelijke voorstelrondje wordt het verslag besproken. Dat wordt akkoord bevonden incl. 
toegestuurde correctie m.b.t. FEMU. 
De webmaster doet nogmaals een oproep om op de website geplaatste informatie over de koren te 
actualiseren; wijzigingen via communicatie@leidsekoren.nl . 

 
2. Mededelingen  

 Het Jeugdkoor Ruach uit Katwijk is opgeheven in verband met te weinig animo in Katwijk e.o.  

 Het WAK-pamflet “Amateurkunst Leiden, Schakel tussen talent en toekomst” is door Sigrid Zwart, 
de nieuwe voorzitter van de WAK, op 1 febr. aangeboden aan een commissie van de Leidse 
gemeenteraad. Zij bepleitte o.a. blijvende subsidiëring van concerten en van instandhouding van 
de koren en zij hield een pleidooi voor betere en betaalbare podia. 

 Op 27 mei ’18 vindt in Gebr. de Nobel het “Leiden korenfestival” plaats. Dit is een initiatief van 
Gebr. de Nobel om het draagvlak voor de Nobel te vergroten door aan koren uit de Leidse regio 
een podium te bieden. Afgesproken is dat het CLK-bestuur en de initiatiefnemers na afloop van dat 
festival overleggen over een toekomstige samenwerking. 
(Onlangs is besloten dit festijn te verschuiven naar november 2018). 

 Caecilia heeft met de Stadsgehoorzaal weer een serie afspraken gemaakt over kortingen voor 
‘zanggerelateerde’ concerten in de Aalmarktzaal en Stadsgehoorzaal. Binnenkort wordt een 
overzicht rondgezonden.  

 
3. Kennismaking met nieuwe leden van de CLK 
 
*Het Hartebrugkoor wordt gepresenteerd door haar voorzitter Roeland van Velzen. 
Het koor is in 1835 opgericht en staat momenteel onder leiding van Theo Goedhart. In de kerk worden 
vele vierstemmige missen gezongen van componisten vanaf 1600 tot nu (waaronder recentelijk een 
Poolse componist). Het koor streeft ernaar om iedere twee weken een andere mis te zingen. Het koor 
treedt ook geregeld buiten de kerkdiensten op zoals voor het Glazen huis, op de Leidse orgeldag en 
tijdens de Open monumentendagen. De gemiddelde leeftijd van het koor is rond de 55 jaar (oudste 82 
en jongste 32). Zie voor verdere informatie https://www.leidsekoren.nl/de-koren-2/de-koren-1/koor-
hartebrugkerk 
 
De voorzitter heet het Hartebrugkoor van harte welkom in de CLK. 

mailto:communicatie@leidsekoren.nl
https://www.leidsekoren.nl/de-koren-2/de-koren-1/koor-hartebrugkerk
https://www.leidsekoren.nl/de-koren-2/de-koren-1/koor-hartebrugkerk
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*Peter de Groot introduceert de Gospelrock formatie Dawwagiem. Deze groep is 35 geleden 
begonnen als kerkkoor in Voorschoten. Het is een enthousiaste groep van ca. 20 vooral jonge mensen, 
die nu verbonden is aan de Vredeskerk. De groep treedt ook buiten de kerk op, zoals tijdens ‘Open’ en 
op het aanstaande korenfestival in Gebr. de Nobel. Eens per drie maanden wordt een viering muzikaal 
verzorgd. Het repertoire bestaat uit gospel rock, hedendaagse gospel en eigen nummers van de vorige 
dirigent. Peter is sinds een jaar de dirigent en pianist. Hij zal de groep vertegenwoordigen in de CLK. 
Ook deze groep wordt van harte welkom geheten in de CLK. 

 
4. Afsluiting 2017 en Begroting 2018 
 
4.1. Verslagen 2017 

 Secretarieel verslag ‘17 
Daarover wordt opgemerkt dat niet altijd meer dan de helft van de koren wordt vertegenwoordigd in 
de bijeenkomsten en er wordt voor gepleit in het vervolg ook verslag te doen van de 
bestuursvergaderingen – en activiteiten. 
 

 Financieel verslag ’17  
Roos van Schie licht het verslag toe en meldt dat OTIS, het Leids Cantate Consort, het Jeugdkoor van 
BplusC en William Byrd Vocaal Ensemble nog een achterstand in het betalen van contributie hebben. 
Deze koren zullen nog een kans krijgen tot de volgende bijeenkomst. Als die niet wordt benut, zullen 
de eerste twee koren worden geroyeerd.  
De kascommissie, bestaande uit Annemarie Rotteveel (Vox Laeta) en Jenke Goudriaan (Raadsvogels) 
heeft de boekhouding onderzocht en stelt voor om het bestuur decharge te verlenen. Onder applaus 
wordt dat advies opgevolgd. 
Vervolgens wordt besloten dat de kascommissie 2018 zal bestaan uit Annemarie Rotteveel en Jan Vis 
(Ex Animo). 

 
4.2. Begroting en programma 2018 
De toegezonden conceptbegroting wordt, na een korte toelichting aanvaard. 
 
5. Nieuwe samenstelling van bestuur 
 

 Aftreden Roos van Schie als penningmeester 
Als dank voor haar inzet vanaf 2010 als penningmeester, als organisator van de workshops Leidse 
koorboeken, als initiatiefneemster voor de Korenontmoeting Leiden en als medebestuurslid wordt 
Roos door alle aanwezigen hartelijke toegezongen en krijgt ze als cadeau dagkaarten voor het 
klassieke festival Wonderfeel. 
 

 Aftreden van Huub Frencken als secretaris 
Zoals aangekondigd zal Huub vanaf deze bijeenkomst zijn functie als voorzitter niet meer combineren 
met die van secretaris. Daarom wordt opgeroepen de vacaturetekst voor secretaris CLK breed te 
verspreiden onder alle aangesloten koren. 
 

 Herverkiezing Caecilia van der Meer 
Met applaus wordt de herkiezing van Caecilia als bestuurslid, belast met website /communicatie, 
bevestigd. 
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 Benoeming nieuwe penningmeester 
Na een introductie door de voorzitter, gaan alle aanwezigen akkoord met de benoeming van Toon 
Meijs (bariton bij het Leiderdorps Kamerkoor) als nieuwe penningmeester. I.v.m. zijn afwezigheid zal 
de formele benoeming van Toon plaatsvinden in de bijeenkomst van 5 juni a.s. 
 
6. Omvorming CLK tot vereniging 
De geraadpleegde notaris (Michael de Vries) heeft voorgesteld de structurele bepalingen t.a.v. de CLK 
vast te leggen in statuten en de overige afspraken in een reglement. Hiermee wordt ingestemd door 
de aanwezigen. 
De aanwezigen maken de volgende opmerkingen op de toegezonden concept-statuten en het 
reglement.  

 M.b.t. art.5.1: desgevraagd wordt toegelicht dat de formulering van de eis dat de repetitieruimte 
van een koor in de Leidse regio moet zijn gelegen (en niet het postadres) is ontleend aan de DAS 
(van de gemeente Leiden); bovendien wordt dit een betere indicatie geacht voor de 
verbondenheid van het koor met deze regio. 

 De eis van een ‘duurzame bestuursstructuur’ wordt vooral gehanteerd om eendagsvliegen te 
weren uit de CLK. 

 Art. 5.3 is bedoeld als mogelijkheid van correctie op een door het bestuur ingenomen standpunt 
om een koor niet toe te laten als lid van de vereniging. 

 N.a.v. de bepalingen in art. 6 over de beëindiging van een lidmaatschap wordt besloten in het 
reglement (in art. 2) op te nemen: “Een koor dat gedurende twee jaar de contributie niet heeft 
betaald, wordt het lidmaatschap van de CLK ontzegd”.  

 De in art. 19 opgenomen bepaling dat voor wijziging van de statuten tenminste twee/derde van de 
geldig uitgebracht stemmen nodig is, blijft ongewijzigd omdat ervan kan worden uitgegaan dat dit 
soort belangrijke besluiten ongetwijfeld luid en duidelijk zullen worden aangekondigd in de agenda 
en dat er dus niets door een kleine groep koren zal kunnen worden gewijzigd.  

 Art. 20 wordt i.v.m. ANBI-voorwaarde zo gewijzigd dat bij een vereffening het positieve saldo van 
de vereniging zal worden geschonken aan een andere stichting of vereniging met een ANBI-status. 

 
Met inachtname van deze opmerkingen en conclusies, stemmen alle aanwezigen in met de beide 
stukken. Het Bestuur wordt verzocht de ANBI-status aan te vragen.  

 
7. Concertagenda 
Over de concertagenda wordt slechts opgemerkt dat Rumor di Mare op 28 juli weer een internationaal 
sea folk en shantyfestival “Naar Zee, Naar Zee!”zal organiseren.  
 
De deadline voor aanleveren (via info@leidenmarketing.nl) van informatie t.b.v. de papieren versie 
van de Uitagenda is ca. de 20e voorafgaande aan de maand van publicatie. Hieraan zijn kosten 
verbonden. 

mailto:info@leidenmarketing.nl
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8. Samenwerkingsprojecten in 2017  
 

 Korenontmoeting Leiden op 4 maart 2018 
In het bijzijn van Anton de Gruyl, als trekker van het organisatiecomité, wordt teruggekeken op de 
eerste editie van de Korenontmoeting Leiden. Anton maakte de uitslag bekend van het door de 
deelnemende koren gekozen “Leukste koor van de ontmoeting”, op basis van 251 uitgebrachte 
stemmen: 
Nr. 10: Vocalei en Viswijvenkoor 
Nr. 9: Eurokoor 
Nr. 8: Pur Sang; LEC; Vox Humana 
Nr. 7: Mila 
Nr. 6: Klein Leids Liederenkoor; PUIC 
Nr. 5: Mrs. Darcy 
Nr. 4: Leids Kamerkoor 
Nr. 3: Er welt een traan (36 x) 
Nr. 2: Close to harmony (40 x) 
Nr. 1: Popkoor Heart and soul (41). 
 
Daarna volgen vele complimenten voor het geslaagde evenement; goede sfeer, leuke gezamenlijke 
medley o.l.v. inspirerende Jetse Bremer; goede locatie; soepel verlopende logistiek. 
Kanttekeningen: de pauzes werden als te lang ervaren, waardoor het een erg lange sessie werd. Ook 
wordt ervoor gepleit in het vervolg rekening te houden met vakantieperiodes (dus bij voorkeur niet 
meer aan het einde van een vakantie, waardoor zangers met kinderen moeilijker deel kunnen nemen).  
Conclusie: voor herhaling vatbaar; en veel dank aan het organisatiecomité: Anton de Gruyl, Kees van 
Pernis; Martina Borghmans en Roos van Schie. 
 
Zie voor foto’s en video  
https://www.leidsekoren.nl/festivals-workshops-etcetera/korenontmoeting-leiden 
 

 Workshop polyfone muziek  
Donald Bentvelsen, de bas van ‘Egidius’, zal op 7 en 8 april opnieuw een workshop polyfone muziek 
geven. Die zal plaatsvinden in de regentenkamer van het Meerburghofje aan Oude Vest en het 
concertje zal zondagmiddag worden gegeven in de kerk de Goede Herder. Er is nog plek voor mannen. 
 

 Open MonumentenDagen op 8 en 9 september 2018 
De voorbereidingen voor een nieuw OMD-jaar zijn in volle gang. Het thema is dit jaar ”In Europa”.  
Ook voor het korenprogramma een heel geschikt thema. 
De bij de CLK aangesloten koren ontvangen eind maart/begin april een uitnodiging voor inschrijving. 
 

 ‘Open’ 17 december 2017 
Evaluatie-punten: 

 Mrs. Darcy: Hudson’s Bay: oké; idem voor Leids Kamerkoor en voor Akkoord 

 Alleen grote koren zoals het Eurokoor kunnen buiten optreden 

 Vóór de Hooglandse kerk was te veel lawaai 

 De communicatie met BplusC-organisatie was slecht 
 
 

https://www.leidsekoren.nl/festivals-workshops-etcetera/korenontmoeting-leiden
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9. Buitenlandse reis Eurokoor 
Machteld Vleugel doet verslag van de recente reis van het Eurokoor naar Denemarken. Daaruit valt 
o.a. te leren: 

 Dat dit soort reizen heel goed zijn voor sfeer in het koor 

 Zeker als de reis onderdeel uitmaakt van een uitwisseling met een ander buitenlands koor 

 De kosten voor een vierdaagse all-in reis per bus (lowbudgethotel) bedraagt ca. €400,- per koorlid; 
op te brengen door tijdige spaaracties te starten. 

 
10. Rondvraag en datum volgende bijeenkomst  

 De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 5 juni 2018; in Het Volkshuis. Dan staat o.a. 
een uiteenzetting over fondsenwerving op de agenda. 

 De vergadering in november is gepland woensdag 7 november. 

 Desgevraagd zegt het bestuur toe zich te beraden op het periodiek uitbrengen van een 
nieuwsbrief (te verspreiden onder alle aangesloten koorleden.) Een van de voorwaarden daarvoor 
zal het vervullen van de vacature van secretaris CLK zijn. 

 
 
Huub 
(Zijn laatste versie) 
 


