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Belangrijke bestuursmededeling 
 
Beste CLK-leden, 
 
Namens het bestuur wil ik het volgende met jullie delen. 
 
Alweer enige tijd geleden heeft het bestuur aan jullie gevraagd of jullie er voor voelden om wederom 
een korenontmoeting te organiseren. Dit omdat er veel positieve reacties waren naar aanleiding van 
de vorige keer, twee jaar geleden. 
Daar werd toen door nagenoeg iedereen enthousiast op gereageerd.  
Op basis daarvan zijn Nicoline Jansen, Huub Frencken en Kees van Pernis samen met het bestuur aan 
de slag gegaan met de organisatie. 
Er is een componist aangezocht, subsidies zijn aangevraagd en er zijn contracten afgesloten voor de 
catering, huur van de ruimte etc.  Met als speciaal element dat we deze keer de compositie ook voor 
publiek uit zouden voeren en wel in de Pieterskerk. 
 
Het was al een kleine tegenvaller dat zich uiteindelijk maar 11 koren hadden aangemeld. Maar op 
basis van het aantal deelnemende zangers durfden we het toch aan om verder te gaan. 
Inmiddels naderde de datum van 22 maart met rasse schreden. Dus waren we hard bezig om de 
puntjes op de i te zetten. We moesten ook heel snel op zoek naar een andere componist omdat op 
het laatste moment Jetse Bremer afhaakte. Gelukkig vonden we in Huub de Vriend een uitstekende 
vervanger en hij is voortvarend aan de slag gegaan. De koren die zich hadden ingeschreven hebben 
inmiddels de muziek en de instructie ontvangen. 
De hogere kosten voor de huur van de ruimte en het optreden in de Pieterskerk hebben we 
nagenoeg opgevangen. 
 
Maar… nu het uur U nadert haakten er opeens koren af. 
Van de 11 koren zijn er inmiddels nog maar 8 over en van een ander koor komen minder zangers dan 
was opgegeven. 
Allereerst moet het me van het hart dat ik het zeer spijtig vind dat koren in deze fase afhaken. Niet 
alleen omdat ik dit muzikaal een verarming vind, maar ook omdat daarmee de compositie deels niet 
kan worden ingevuld, en…zeker ook omdat hierdoor onze begroting een grote deuk kreeg. Het gaat 
daarbij zowel om minder bijdrage vanuit de koren als het feit dat we niet meer voldoen aan hetgeen 
wij richting subsidiënten hebben aangegeven. Met als gevolg dat ook de bijdragen vanuit de fondsen 
en de gemeente Leiden navenant minder zullen zijn. 
 
Kortom, we zijn als bestuur voor de vraag gesteld of we de korenontmoeting wel door konden laten 
gaan.  
Overigens, bij niet doorgaan zijn er nog steeds kosten. Denk bijvoorbeeld aan het honorarium van de 
componist. Die heeft immers zijn werk geleverd. 
 
Gelet op de ontwikkelingen hebben we als bestuur moeten besluiten de korenontmoeting af te 
gelasten.  
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Ik betreur de gang van zaken zeer. Juist omdat wij op basis van jullie enthousiasme aan het werk zijn 
gegaan. 
We hebben inmiddels onze partners benaderd met het nieuws en zowel de deelnemende koren als 
de afhakers bericht.  
Graag praat ik hier verder met jullie over op onze CLK-vergadering van 26 februari. De uitnodiging 
hiervoor ontvangen jullie separaat. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Egon Snelders, 
Voorzitter CLK 

 


