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Leden en bestuur 

 Het aantal bij de CLK aangesloten koren blijft groeien. Nu tellen we 52 koren. We konden 

als nieuwe leden verwelkomen de Gospelrock formatie Dawwagie; Het jonge ensemble 

‘Irrevocable’ en het projectkoor Key2 Singing. 

 Het afgelopen jaar nam Roos van Schie afscheid als penningmeester. Gelukkig meldde Toon 

Meijs zich snel als opvolger. 

 Het besluit om de functie als voorzitter niet langer meer te combineren met die van 

secretaris leidde niet tot een stroom van aanmeldingen. Integendeel 

 Helaas werd onze webmaster Caecilia in de loop van het jaar ziek; gelukkig neemt sindsdien 

Carla Vermin, o.a. webmaster van Leiderdorps Kamerkoor deze taken waar. 

 

CLK-bijeenkomsten 

 Naast het intensieve digitale contact tussen de CLK-leden en het bestuur, waren er ook in 

2018 drie bijeenkomsten: in maart, in juni en in november. Vaste agendapunten waren: 

mededelingen over allerlei ontwikkelingen in de koren- en zangwereld; de concerten 

door CLK-koren; workshops en samenwerkingsprojecten. Daarnaast: 

 Update van de Concert –en repetitielocaties: Sylvia Stekelenburg maakte nog een keer 

een update van dit overzicht; komt op gesloten deel website te staan. 

 In de bijeenkomst van november is er mee in gestemd om de CLK om te vormen tot een 

formele vereniging. Met het oog daarop zijn nieuwe statuten opgesteld en is het 

huishoudelijk reglement geactualiseerd. Geen grote wijzigingen in doelstellingen en 

afspraken over handelswijze t.a.v. concertplanning. 

 

 Inleiding fondsenwerving door Michel Nivard van Fonds 1818: ‘Koren zingen voor ouderen’ 

2019 blijft deze regeling ongewijzigd van toepassing.; aandachtspunten bij indienen van 

subsidies bij het Fonds. Zie verslag. 

 

 Gelet op nieuwe privacyregeling (AVG) is een privacyverklaring op de website geplaatst. 

 

 In de november-bijeenkomst is gebrainstormd over de kerntaken van de CLK.: afstemmen 

van de concertagenda; en uitwisselen van informatie en belangenbehartiging. Ook is 

toen gediscussieerd over de advertenties voor de voorzitter en secretaris. Zowel Caecilia van 

der Meer (communicatie/ website) als Toon Meijs (penningmeester) voelen er niets voor om 

alleen door te gaan als deze vacatures niet worden vervuld. 

 

Korenontmoeting Leiden’ (op 4 maart ’18) 

De eerste editie van de ‘Korenontmoeting Leiden’ was een klinkend succes: een goede sfeer, leuke 

gezamenlijke medley o.l.v. inspirerende Jetse Bremer; goede locatie; soepel verlopende logistiek. 

Conclusie: voor herhaling vatbaar; en veel dank aan het organisatiecomité: Anton de Gruyl, Kees 

van Pernis; Martina Borghmans en Roos van Schie. 
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Concerten 

Ook in 2018 gaven de bij de CLK aangesloten koren weer vele concerten. Ik schat meer dan 70, 

maar weet ’t niet precies omdat lang niet alle concerten stonden vermeld op de CLK-concert-

agenda. De koren leverden daarmee een belangrijke bijdrage aan het levendige culturele leven 

in de Leidse regio. Als bijzondere concerten noem ik (zonder de andere concerten tekort te 

doen). 

 In juni zong het Leids Projectkoor: Figure Humaine van Francis Poulenc 

 Het Leids Kamerkoor vierde haar 25 bestaan met Rossini’s Petite Messe Solennelle 

 Hetzelfde werk werd gezongen ter gelegenheid van het 100-jairg bestaan van Cantate 

Domino uit Zoeterwoude 

 Het optreden van Rumor di Mare op 28 juli bij Sail Leiden, 

 En eind september worden door een projectkoor o.l.v. Donald Bentvelsen Psalmen op 

teksten van Marot gezongen. Daarnaast werd gezongen door het ensemble Trigon o.l.v. 

Margot Kalse. 

 

Workshop polyfone muziek 

Donald Bentvelsen, gaf op 7 en 8 april opnieuw een workshop polyfone muziek in de 

regentenkamer van Meerburg en het concertje zondagmiddag in de kerk de Goede Herder. 

 

Open monumentendagen, sept. ‘18 

Traditiegetrouw organiseerde de CLK in samenwerking met ‘Open Monumentendagen Leiden’ 

weer optredens van koren in monumentale panden in de Leidse binnenstad. Dit jaar 

waren dat er vierentwintig. Wederom tot ieders plezier. 

 

Leids amateurkunst festival, LAF ‘19 

In november vond de aftrap plaats van de zesde editie van het LAF. De nieuwe voorzitter van de 

WAK, Sigrid de Zwart kwam uitleggen dat het thema dit jaar zal zijn: het leven van de 100 jaar 

geleden geboren Leidse Zangeres zonder naam, Mary Servaes; het levenslied. 

 

Koren tijdens “Open” in de kersttijd 

Verschillende koren namen deel aan de ‘Open’-feestelijkheden tijdens de kerstdagen. Daarvan 

zijn via Facebook vele door o.a. de Leidse amateurfotografen gemaakte foto’s verspreid. 
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