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7 mei 2020 

 

Beste mensen, 

 

Het zijn vreemde en moeilijke tijden. 

Ons leven is flink ontregeld en we weten nog niet waar en wanneer het precies eindigt.  

Helaas zijn er ook mensen uit onze gelederen gesneuveld aan het coronavirus, of men 

heeft binnen familie of vriendenkring te maken gehad met ernstig zieken of sterfgevallen.  

Ik weet niet precies wie het allemaal betreft, maar hierbij wil ik iedereen veel sterkte 

toewensen.   

 

En dan kan je ook niet eens met elkaar zingen over hoop of verdriet! 

Dit nog los van het niet doorgaan van al die optredens waarvoor zo hard geoefend is en 

naar werd uitgekeken, met alle (ook financiële) gevolgen van dien.  

Het enige dat ik kan zeggen is: geef de moed niet op!  

Uiteindelijk zal er weer een periode aanbreken dat we weer volop met onze hobby aan de 

slag kunnen.  

 

Sommige koren hebben de draad voorzichtig en digitaal opgepakt met repetities of 

gewoon even bijpraten via bijvoorbeeld ZOOM.  

Het lijkt er op dat we na 1 juni onder voorwaarden in kleinere groepjes bij elkaar komen 

en repeteren.  

Het is natuurlijk ieders eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of en op welke manier 

men met de omstandigheden omgaat, maar er zijn gelukkig manieren om het leed 

enigszins te verzachten. 

Vanzelfsprekend moeten we voorzichtig blijven, want we hebben er niets aan als het 

virus weer overal de kop opsteekt. 

Zie voor meer informatie ook de brief van de Werkgroep Amateurkunst en Koornetwerk. 

Die laatste ontwikkelt een protocol voor wanneer de koren weer bij elkaar mogen komen. 

Zie hiervoor hun website en nieuwsbrief. 

 

Overigens geeft KCZB uit Voorschoten, waarbij veel koren zijn aangesloten, ook tips. 

 

Zelf hebben we met de gemeente Leiden contact gezocht. Met name met de vraag wat 

de lockdown betekent voor de subsidies. 

 

Hierbij hun antwoord: 

De met het College besproken beleidslijn m.b.t. subsidies is als volgt: 

-          Bevoorschotting van subsidies, die in maandelijkse of kwartaal termijnen 

worden uitgekeerd, kunnen op verzoek van de betreffende instelling eerder 

beschikbaar worden gesteld; 

-          Voorstellingen, etc. die nu niet kunnen doorgaan, mogen naar een ander 

moment in het jaar worden verplaatst; 

-          Voorstellingen die dit jaar niet meer kunnen plaatsvinden mogen naar 

volgend jaar worden verplaatst. Er vindt geen terugvordering plaats van de 

subsidie die dit jaar is uitgekeerd. De ontvangen subsidie dient te worden ingezet 

voor de voorstellingen, etc. van komend jaar (dit geldt niet voor optredens, etc. 

die jaarlijks plaatsvinden: hiervoor is het volgende punt van toepassing); 

-          Bij voorstellingen, etc. die in het geheel komen te vervallen moet een 

overzicht van de reeds gemaakte kosten worden ingediend. In principe kan dat 
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deel van de subsidie dat nodig is om de reeds gemaakte kosten te dekken 

worden behouden. Het gedeelte van de subsidie dat dit jaar - i.v.m. het 

annuleren van de voorstellingen, etc. - niet nodig is, zal aan de 

subsidieverstrekker (gemeente) terugbetaald dienen te worden; 

-          In bijzondere gevallen zijn maatwerk afspraken mogelijk. 

  

Ik hoop dat jullie hier voor nu mee uit de voeten kunnen. Als er meer informatie is, 

zullen we dat met jullie delen. 

 

CLK-bijeenkomst 4 juni afgelast, verplaatst naar september  

Omdat we nog niet weten of deze datum sowieso haalbaar is en het een bijeenkomst van 

een grotere groep is, hebben we besloten de bijeenkomst voor juni af te blazen. 

Voor de veiligheid stellen we de bijeenkomst uit tot de tweede helft van september. 

Schrijf alvast met potlood in jullie agenda 17 of 14 september.  Zodra we een 

definitieve datum hebben laten we het weten.  

 

Nieuwe penningmeester! Graag reactie per mail 

Na onze oproep voor een nieuwe penningmeester heeft zich iemand aangemeld. 

 

We zijn heel blij dat Rudi van Buul van het Leids Kamerkoor de handschoen wil 

oppakken. 

Hij heeft vanaf zijn studententijd in diverse Delftse en Leidse koren gezongen, en is van 

bijna ieder koor ook penningmeester geweest. De laatste maal was dat bij het Leids 

Kamerkoor, van 2011 t/m 2019. Rudi heeft in zijn werkzame leven in de ICT gewerkt als 

programmeur, beheerder, ontwerper en is nu alweer zo’n drie jaar met pensioen. 

 

Aangezien onze bijeenkomst van 4 juni niet doorgaat, wil ik jullie per mail vragen of jullie 

akkoord zijn met zijn benoeming.  Dan kan hij ook daadwerkelijk aan de slag.  

Omwille van de voortgang wil ik vragen dat wie niet akkoord is met de 

benoeming va Rudi als penningmeester per mail naar mij reageert: 

voorzitter@leidsekoren.nl. 

Vanzelfsprekend volgt later dit jaar nog een fysiek voorstelmoment.  

 

 

Toekomst CLK, nog meedenkers gezocht 

In de bijeenkomst van 26 februari jl. hebben we besloten om de volgende keer met 

elkaar van gedachten te wisselen over het voortbestaan, nut en noodzaak van de CLK. 

Daartoe heb ik een oproep gedaan of mensen met het bestuur wilden meedenken over 

de voorbereiding van die discussie.  

Hiervoor hebben zich Jan Arie Oudshoorn en Kees van Pernis aangemeld. Waarvoor 

dank! 

Graag heb ik nog 1 of 2 leden erbij, dus hierbij nogmaals een oproep mee te denken in 

een werkgroepje. 

Door alle omstandigheden is het daadwerkelijk met elkaar bespreken er nog niet van 

gekomen. We proberen dat eind juni alsnog te plannen.  

 

Nog steeds op zoek naar nieuw bestuurslid Communicatie/ webmaster! 

Helaas heeft zich na onze oproepen nog niemand gemeld voor deze functie. 

We zijn dus nog steeds dringend op zoek naar een opvolger voor Caecilia van der Meer! 

Wie wil, durft en kan? 
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Meer informatie kan je via Caecilia krijgen: communicatie@leidsekoren.nl. 

 

Open MonumentenDagen  

Inschrijving voor 12 en 13 september is op zich voorbij. Men betracht coulance als men 

zich nog meldt. Er hebben zich wel al 24 koren gemeld, net als vorig jaar.  

Er zijn veel kansen op ruime plekken. Alhoewel de artikelen over zingen spreken over 

afstand 2 meter minimaal, met 5 man in een groepje, waarbij groepjes 4 meter afstand 

van elkaar moeten houden, probeert men vooralsnog een mooi programma samen te 

stellen. Geheel volgens RIVM-maatregelen wordt op een later tijdstip bepaald of het 

überhaupt doorgaat. 

 

 

Het zijn barre tijden maar toch zijn er speciaal nu subsidiemogelijkheden voor nieuwe 

dingen waar het Welzijnskwartier op wijst: Er zijn fondsen beschikbaar voor deze nieuwe 

(burger)initiatieven. Bijv. Fonds 1818, ZONMW en het Oranjefonds.  Als voorbeeld: Fonds 

1818 behandelt Coronaprojecten van stichtingen en verenigingen sneller dan normaal. Je 

kan daarvoor mailen naar aanvraag@fonds1818.nl met in het onderwerp coronahulp.  

Dreigen er financiële problemen voor je vereniging dan kan je overleggen: 

 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

Egon, Henk, Caecilia 
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