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NOTULEN     

 

Datum: dinsdag 26 november 2019 Tijdstip: 20.00 tot 21.10 uur  

Locatie: Volkshuis, Apothekersdijk, 33a, Leiden  

 

1. Opening 

 

2. Notulen van de bijeenkomst op 3 juni 2019 

       Notulen akkoord, notuliste wordt nogmaals bedankt. Huub wordt bedankt voor zijn 

overzicht van CLK-zaken. 

 

2. Ingekomen stukken: 

- 20 nov binnengekomen verzoek: Voor een Kerstprogramma voor 3 dagen bij een 

winkelcentrum op 22, 23 en 24 december 2019. Wij zijn op zoek naar een koor kids 

en/of volwassenen die met kerstliedjes willen en kunnen optreden tijdens deze data. 

Pieter Walvaart. Double U Productions -Music & More  ik@zoekdj.nl  Tel/W.app: 06- 

537.64.402 

- 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.  

- 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 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/  

- 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/   

3. 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 het CLK en in deze vergadering 

wordt Henk Wildschut benoemd met een applaus tot nieuwe secretaris. 

  

4. Gezocht: een nieuw bestuurslid voor de functie communicatie en webmaster 

mailto:ik@zoekdj.nl
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/
https://oudemuzieknu.nl/vocaal-festival-2020/
https://rotjekoor.nl/
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Caecilia van der Meer is tot februari 2020 de vervuller van deze functie. Wie wil het 

van haar overnemen? Binnenkort ontvangt u een profielschets. 

   

5. Nieuwe en vertrekkende leden CLK 

Er hebben zich sinds de zomer enkele nieuwe koren aangemeld; het ZanghuisKoor is 

al van de zomer toegetreden; de helft van het laatste koor zingt om 21.30 de 

vergadering toe. Musica Fresca zingt de volgende bijeenkomt, op 26 feb 2020.  

Close2Gospel is vandaag voor het eerst aanwezig. 

**‘Cappella Pro Cantibus’ uit Oegstgeest en Vocaal Ensemble Allegria hebben zich 

afgemeld als lid.  

***Ter kennisname: De naam van Stichting Leidse Koorprojecten is veranderd in 

Stichting Projecta Musica.  

 

6. Toelichting organisatie van de ‘Mayflower Korenontmoeting’ op 22 maart 

2020 door Nicoline Jansen en Kees van Pernis.   

We zoeken nog enkele koren die willen deelnemen. Op dit moment doen er 9 koren 

mee (ca. 150 mensen), maar eigenlijk hebben we ca. 200 mensen nodig. Halverwege 

december valt de beslissing of het financieel gezien door kan gaan. De 

fondsenwerving is nog niet helemaal rond, maar het gaat de goede kant uit. 

Componist Jetse Bremer maakt een medley over de ‘Pilgrims’, de grondleggers van 

Amerika. Tijdens de Korenontmoeting zing je de hele dag voor en met elkaar. Elk 

koor zingt in Scheltema een deel van de medley. De uitvoering zal nu open zijn voor 

publiek. Waarom? De vorige keer zeiden veel deelnemers dat het jammer was dat 

niet meer mensen het eindproduct hadden kunnen horen. Een tweede reden is dat 

subsidiegevers dit graag zien gebeuren. De Pieterskerk heeft vanwege het thema 

haar kerk ter beschikking gesteld voor de uitvoering aan het einde van de 

korenontmoeting. Als er voldoende deelnemers zijn en als er voldoende 

subsidiegevers zijn kan mogelijk een deel van de dirigentkosten aan de deelnemende 

koren vergoed worden. Zie de twee bijlagen die bij deze notulen zijn gevoegd. 

 

7. Regelingen  

a/ Nieuwe DAS  

De voorzitter legt uit dat er voor bepaalde types optredens een klein verschil kan zijn in 

subsidietoekenning. 14 januari 2020 is er een Commissie Vergadering bij de gemeente 

en kan men inspreken over de nieuwe DAS. Het bestuur van de CLK ziet daar zelf geen 

aanleiding toe.  

De nieuwe regeling is nu nog niet ingegaan. De nieuwe DAS lijkt gestroomlijnder en kost 

daardoor de Gemeente en de koren minder werk. (Cor Klein is de subsidie coördinator 

van de Gemeente Leiden)  

MEEST RECENTE INFORMATIE: De penningmeester van het Viswijvenkoor gaf ons 

2 dec 19 het volgende antwoord van een medewerker Cultuur door: “De nieuwe 

regeling is nog niet vastgesteld door het College en de Raad en daarom nog niet 

van kracht. Mocht de regeling binnenkort wel ingaan, dan zal er een 

overgangsjaar van kracht zijn, zodat u voldoende tijd krijgt om tijdig uw 

aanvraag in te dienen. De formulieren worden momenteel door ons opgesteld 

en in december aan u toegestuurd. Waarschijnlijk zal de inleverdatum voor 

komend jaar op 1 februari gezet worden. Als volgend jaar de nieuwe regeling 

van kracht is, dan zal u inderdaad het formulier eerder van ons ontvangen en 

eerder moeten inleveren. Daarover zullen wij u tijdig nog informeren.” 

 

b/ 10 dec. komt in een Commissievergadering de Nieuwe Cultuurnota aan de orde. 

Kernwoorden zijn ‘inclusiviteit’ (jongeren, mensen met een uitkering, ouderen moeten 

kunnen meedoen) en ‘diversiteit’. Amateurkunst is opnieuw een duidelijk onderwerp 
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binnen de cultuurnota. Voor inspreken: aanmelden bij de griffie van de gemeente. 

https://gemeente.leiden.nl/bestanden/cultuurnota-november-2019-_t.b.v.-raad.pdf 

 

 

8. Vernieuwde website  

De voorkant van de website blijft hetzelfde. Een groot verschil: elk koor krijgt een 

eigen inlogcode bij één contactpersoon. Je kan daarna op je eigen koorpagina je 

informatie zelf veranderen en je kan je eigen concerten invullen. Als de nieuwe site 

begin december online gaat ontvangt elk clk-koor een handleiding van de site.  

 

Aan de nieuwe website waren hoge kosten verbonden. In de clk-bijeenkomst van 

februari (o.a. begroting) komen wij hier op terug. 

 

Bestuurslid communicatie Caecilia en haar opvolger helpen natuurlijk elk koor als er 

eens iets niet lukt. Zij besluit haar toelichting op de nieuwe website met deze 

belangrijke oproep: Veel concerten in december 2019 zijn toch weer op 

dezelfde datum. KOREN VUL DE AGENDA OP TIJD IN EN BLOKKEER DE 

DATUM VAN UW CONCERT! 

 

9. Concertagenda 

CLK wil pro actief een ‘Leidse koren jaarprogramma 2020’ maken (zie bijlage) om 

doublures in repertoirekeuze en data van koren onderling en koren en 

Stadsgehoorzaal te helpen voorkomen. Vraag: Was uw koor niet bij de vergadering 

mail dan voor 15 december de naam van uw koor / de data / het repertoire naar 

secretaris@leidsekoren.nl  

 

10. Rondvraag en datum volgende bijeenkomst  

 

• Projecta Musica (voorheen ‘Leidse korenprojecten’): in het kader van de Brexit en 75 

jaar bevrijding zal vanaf 11 januari 2020 een Engelstalig programma ingestudeerd 

worden op 10 zaterdagmiddagen. Oproep: Er worden hiervoor nog tenoren en enkele 

bassen gezocht. 

• Capella Vocale zoekt tenoren. 

• Rumor di Mare zoekt informatie over het maken van een geluidsdrager. Welke 

koren kunnen hen hierover adviseren? 

• Vanuit de korenontmoeting komen nieuwe samenwerkingen tussen koren voort. 

 

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 26 feb 2020 in Het Volkshuis. 

De begroting voor 2020 en het jaarverslag van 2019 zullen hier behandeld worden. 

 

11. Sluiting 

 

 

bijlagen bij deze notulen: 

 

‘Leidse koren jaarprogramma 2020’ 

Uitnodiging voor deelname aan Korenontmoeting Leiden 22 maart 2020 

 

 

 

 

Het bestuur,  

Egon voorzitter, Caecilia communicatie, Toon penningmeester, Henk secretaris 

https://gemeente.leiden.nl/bestanden/cultuurnota-november-2019-_t.b.v.-raad.pdf
mailto:secretaris@leidsekoren.nl

