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AGENDA voor de bijeenkomst op dinsdag 5 juni 2018 
Van 20.00 tot ca. 22.00 uur  
In het Volkshuis (Atelier zolderetage), Apothekersdijk 33a, Leiden  
 
1. Opening 

 
2. Inleiding over fondsenwerving  (ca. 45 minuten) 

Michel Nivard van Fonds 1818 zal een inleiding houden over subsidiemogelijkheden (zoals Zingen 
voor ouderen)  en over fondsenwerving voor zangprojecten en andere soorten projecten.  
Hij wil zijn inleiding graag interactief laten verlopen en vraagt aan de koren vooraf vragen te 
stellen zodat hij zich daar op kan voorbereiden.  
Stuur uw vragen dus s.v.p. aan communicatie@leidsekoren.nl  
 

3. Notulen van de bijeenkomst op 5 maart  2018 
Bijgevoegd. Ook eerder verzonden en staat ook op het besloten deel van de website. 
 
4. Mededelingen  

 De in de vergadering van 5 maart jl. vastgestelde statuten van de CLK zijn onlangs officieel 
opgesteld en ondertekend. Hierbij treft u een afschrift aan. De op die statuten afgestemde 
nieuwe versie van het CLK-reglement wordt eveneens hierbij gevoegd. Een en ander is ook 
opgenomen in het besloten deel van onze website. 

 Per e-mail van 26 april jl. heeft Caecilia informatie rondgezonden over de concerten in de 
Stadsgehoorzaal waarvoor de CLK-leden korting kunnen krijgen. 

 Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft een gratis e-boek 
uitgegeven over passend besturen. Zie www.LKCA.nl 

 Op www.nederlandskoor-festival.nl zijn alle uitslagen te vinden van het landelijke NKF. 
 
5. Nieuwe penningmeester 

Tijdens de bijeenkomst van 5 maart is ingestemd met de benoeming van Toon Meijs tot nieuwe 
penningmeester. Omdat Toon daarbij toen zelf niet aanwezig kon zijn, stelt Toon zich voor in 
deze bijeenkomst. 
 

6. Hernieuwde oproep  
Er is nog steeds geen nieuwe secretaris van de CLK gevonden.  
Daarom doet het bestuur opnieuw een dringend beroep op u en op uw achterban om op 
bijgaande advertentie te reageren.   
   

7. Nieuw lid CLK 
‘Key2Singing’ heeft te kennen gegeven graag lid te worden van de CLK. Daarom zal een van de 
bestuursleden haar activiteiten op gebied koorzang komen toelichten. 
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8. Concertagenda 

 Wat zijn de belangrijkste concerten die voor 2018 zijn gepland? Rondje tijdens de bijeenkomst. 

 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. 

 
9. Samenwerkingsprojecten in 2018  
 

 Workshop polyfone muziek  
Donald Bentvelsen, de bas van ‘Egidius, heeft op 7 en 8 april opnieuw een workshop polyfone muziek 
gegeven. Een terug- en vooruitblik.  
 

 Korenprogramma Open MonumentenDagen op 8 en 9 september 2018 
Er hebben zich ook dit jaar weer meer dan 20 koren aangemeld voor het korenprogramma tijdens de 
OMD. Het overleg over de plaatsing van de koren is gaande en de aangemelde koren krijgen zo 
spoedig mogelijk nader bericht. 
Ter vergadering zal de laatste stand van zaken worden gemeld. 
 

 Psalmen op teksten van Marot op 30 september 2018  
Vanuit o.a. de Waalse Kerk is het initiatief genomen om de door Marot herdichte psalmen opnieuw 
te laten klinken in de Waalse Kerk. Bij wijze van ‘pilot’ zal dat, naar verwachting plaatsvinden op 30 
september. Dan zullen enkele van die werken worden gezongen (o.a. door  Leidse amateurzangers) 
en zullen delen van de Waalse bibliotheek zullen worden getoond en toegelicht.  
Ter vergadering volgt nadere informatie. 
 

 ‘OPEN’ voorafgaand aan de Kerstdagen 
Zal later dit jaar bekend worden. 
 
10. Rondvraag en datum volgende bijeenkomst  
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op  woensdag7 november 2018; in Het Volkshuis. 
 
11. Sluiting 
 
 
 
 
Het bestuur,  
Huub, Caecilia en Toon 
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