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AGENDA        
 
Datum: dinsdag 26 november 2019  
Tijdstip: 20.00 uur  
Locatie: Volkshuis, Apothekersdijk 33a, Leiden  
Zaal: zie bord in de hal 
 
De agenda is later dan anders en er wordt te laat op mails van koren gereageerd. Dit komt doordat 
de overstap van een zeer ervaren voorzitter/secretaris naar een nieuwe voorzitter en nog te 
benoemen secretaris groter is dan we ingeschat hebben. Een bijkomend probleem is dat het 
emailadres van de voorzitter nog niet gekoppeld is aan dat van de website. Onze excuses voor deze 
gang van zaken.  
 
1. Opening 
 
2.   Notulen van de bijeenkomst op 3 juni 2019 
       Bijgevoegd en staat ook op het besloten deel van de website. 
 
3.   Ingekomen stukken: 

- Gluren bij de Buren is op zoek naar lokaal podiumtalent (muziek, dans, theater, poëzie en 
meer) voor huiskamerfestival Gluren bij de Buren Leiden 2020 op 9 februari 2020. Je geeft 
drie optredens van circa 30 minuten in één van de huiskamers in Leiden. Deze intieme 
optredens zijn gratis te bezoeken voor bezoekers (gemiddeld 25 per optreden). Er wordt 
geen entree gevraagd om het evenement laagdrempelig te houden. Dit brengt wel mee dat 
er helaas geen vergoeding is voor de artiesten en optreden dus op vrijwillige basis is. Wel 
zorgen zij voor de intieme locatie, enthousiast publiek en een mogelijkheid tot het 
ontwikkelen van je act. 
 

- Volgend jaar wordt ook in Leiden uitgebreid gevierd dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. 
Eén van de evenementen, die in de week van 4 en 5 mei zijn geprogrammeerd, is een 
feestelijk Bevrijdingsconcert in de Pieterskerk op zondagmiddag 3 mei.  Dan zal de 9e 
symfonie van Ludwig von Beethoven worden uitgevoerd door een ‘Bevrijdingsconcertkoor’ 
onder leiding van Bernhard Touwen, het Holland Symfonie Orkest zorgt voor de 
instrumentale begeleiding. Wij willen bij dat concert zoveel mogelijk zangers uit Leiden en 
omgeving betrekken. Vanaf 9 januari 2020 gaan we de 9e symfonie repeteren. Verder staan 
het Te Deum van Anton Bruckner en het koraal Welten Singen uit het oratorium Christus am 
Öelberg van Beethoven op het programma. En natuurlijk het Wilhelmus. Op 4 mei 2020 
werkt Con Amore onder leiding van Wim de Ru mee aan de herdenkingsbijeenkomst in de 
Pieterskerk. Vanzelfsprekend zijn de deelnemers aan het Bevrijdingsconcert ook hartelijk 
welkom om aan deze bijeenkomst mee te werken. Details voor geïnteresseerden: 
Aanmelden kan via https://www.bevrijdingsconcert-leiden-2020.nl/bevrijdingsconcert/ 
Deelnamekosten aan het project zijn € 115, dit is excl bladmuziek. Repetities vinden plaats 
op donderdagavond van 19.45-22.00u in de Vredeskerk aan de van Vollenhovenkade, op 11 
januari, 28 maart en 17 april 2020 (‘s avonds) zijn studiedagen gepland. 
 

- Je kan de kwaliteit van je koor verbeteren door mee te doen aan een festival. Aanmelding 
Vocaal Festival zaterdag 29 februari 2020 Pieterskerk Utrecht.  

https://www.facebook.com/events/2263906790398996/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARDF6ZSMJRqTTeCZvy0nuD8pWxJ8T0vWFghxRZVcM1puKjkh8_DXuW2nUH9RmIvBN0aVSm5LQjwWlmhU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBx19kymBwkfDLNRFQv4Ch683TOfdoQAM9fLVy8jGnB5PQEymHBVdtJFmHSBNtqvNLuNrkmmOKrswfkBNkhs9rBSmBROa-8FQKyPuAcuDT0t4otb7d2qydY77QH-qqMQisgYZpO7h4dR1zIQu7PhEtUyzciR9SQCyHuv7bMhOlzfruOb1oHCVJAjIZq9OiL3_gSq3YuZZpRzoyx8JAY0YjwCQyL6ii_U0x4EUKIH0N-Ws80BBAm7McPcYqb4eho2n8hvCQK43XEKzBIu_6kNKVKptByZN7zCmSHbyUSnnXz9BHePfIYdx5rXL5cGxg18PxAHNdxRW7wJiFUCf4dwRV8nQ
https://www.facebook.com/events/2263906790398996/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARDF6ZSMJRqTTeCZvy0nuD8pWxJ8T0vWFghxRZVcM1puKjkh8_DXuW2nUH9RmIvBN0aVSm5LQjwWlmhU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBx19kymBwkfDLNRFQv4Ch683TOfdoQAM9fLVy8jGnB5PQEymHBVdtJFmHSBNtqvNLuNrkmmOKrswfkBNkhs9rBSmBROa-8FQKyPuAcuDT0t4otb7d2qydY77QH-qqMQisgYZpO7h4dR1zIQu7PhEtUyzciR9SQCyHuv7bMhOlzfruOb1oHCVJAjIZq9OiL3_gSq3YuZZpRzoyx8JAY0YjwCQyL6ii_U0x4EUKIH0N-Ws80BBAm7McPcYqb4eho2n8hvCQK43XEKzBIu_6kNKVKptByZN7zCmSHbyUSnnXz9BHePfIYdx5rXL5cGxg18PxAHNdxRW7wJiFUCf4dwRV8nQ
https://www.bevrijdingsconcert-leiden-2020.nl/bevrijdingsconcert/
https://www.bevrijdingsconcert-leiden-2020.nl/bevrijdingsconcert/
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In dit vocale festival zijn alle soorten kamerkoren (12-36 zingende leden) en vocale 
ensembles (t/m 12 zingende leden) welkom. Het accent ligt op klassiek repertoire.                                 
https://oudemuzieknu.nl/vocaal-festival-2020/ 

- Graag attenderen wij jullie op RotjeKoor, het grootste en meest gerse korenfestival van 
Nederland (op 1 dag). RotjeKoor wordt georganiseerd in het gezellige centrum van 
Rotterdam. Een korenfestival met binnen- en buitenpodia op bijzondere en historische 
Rotterdamse plekken. Op het programma een diversiteit aan koren en ensembles. Groot of 
klein, alle leeftijden, alle culturen, alle genres: iedereen is welkom! De Stad Rotterdam heeft 
ons gevraagd om deel uit te maken van de  voorpret van het Europese Songfestival. 
Gisteren kregen we groen licht: RotjeKoor vindt in 2020 plaats op  zaterdag 9 mei, waarmee 
we de aftrap verzorgen van een muzikale week rondom het Eurovisie Songfestival. Hoe gaaf 
is dat! Met aandacht vanuit de hele wereld, een uniek Eurovision Village inclusief podium, en 
dus ook aanwezigheid van (inter)nationale media, vele toeristen en misschien wel de 
artiesten van het Europese festival zelf! https://rotjekoor.nl/ 

2. Benoeming nieuwe secretaris  
Huub Frencken nam in juni afscheid en had een dubbelrol als voorzitter en secretaris. In juni 
werd Egon Snelders de nieuwe voorzitter van de CLK en in deze vergadering wordt Henk 
Wildschut voorgedragen voor benoeming tot nieuwe secretaris. Hij stelt zich voor.  
 

3. Gezocht: een nieuw bestuurslid voor de functie communicatie en webmaster 
Caecilia van der Meer is tot februari 2020 de vervuller van deze functie. Wie wil het van haar 
overnemen? 
   

4. Nieuwe en vertrekkende leden CLK 
Er hebben zich sinds de zomer enkele nieuwe koren aangemeld. Binnenkort ontvangen zij een 
reactie van het bestuur.  
Afgelopen jaar hebben ZanghuisKoor en Musica Fresca zich bij de CLK aangesloten en zij zullen 
zich vanavond (waarschijnlijk) presenteren. 
‘Cappela Pro Cantibus’ uit Oegstgeest en Vocaal Ensemble Allegria uit Leiderdorp hebben zich 
afgemeld als lid.  
Ter kennisname: De naam van Stichting Leidse Koorprojecten is veranderd in Stichting Projecta 
Musica. 
 

5. Toelichting organisatie van de ‘Mayflower Korenontmoeting’ op 22 maart 2020 door Nicoline 
Jansen 

 
6. Nieuwe DASregeling gemeente Leiden 

 
7. Vernieuwde website.  

Het is een hele klus geweest, maar de nieuwe website is bijna klaar. Toelichting door Caecilia.  
We constateren als bestuur wel dat de financiële reserves als gevolg van het bouwen van de 
nieuwe website tot een minimum zijn geslonken. We stellen ons de vraag welke toekomstige 
verplichtingen er zijn en welke maatregelen er in structurele zin nodig zijn om de CLK niet in de  

https://oudemuzieknu.nl/vocaal-festival-2020/
https://oudemuzieknu.nl/vocaal-festival-2020/
https://rotjekoor.nl/
https://rotjekoor.nl/
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financiële gevarenzone te doen belanden. In de jaarvergadering in februari komen we op dit punt 
terug. 
 

8. Concertagenda 

• Wat zijn de belangrijkste concerten die voor 2020 zijn gepland? Inventariserend rondje tijdens de 
bijeenkomst.  

• Via de website kunnen koren hun programmering en concertdata op elkaar afstemmen. Het is 
ook belangrijk te controleren wat bijvoorbeeld het programma van de Stadsgehoorzaal biedt. 
 

9. Rondvraag, w.v.t.t.k. en datum volgende bijeenkomst  
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 26 feb 2020  in Het Volkshuis. 

 
10. Sluiting 
 
 
 
 
Het bestuur,  
Egon, Caecilia, Toon, Henk 
 


