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NOTULEN OEFENRUIMTES IN CORONATIJD VERGADERING 
Datum: 24 september 2020, ‘Gebr. De Nobel’. Van 20.00 tot 22.00 uur  
Egon voorzitter, vacature communicatie, Rudi penningmeester, Henk secretaris 
 

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom. De theaterzaal was voor deze datum niet 
beschikbaar was, terwijl hij wel nodig was gezien de aanmeldingen en het op 
afstand kunnen vergaderen. ‘Zoals we nu zitten lijkt het wel of we een rol spelen 
in een modern toneelstuk. We maken op dit moment mee dat er in deze 
coronatijd in een zaal als deze niet maximaal 500 maar 50 mensen kunnen zijn.’ 
De nieuwe CLK-penningmeester Rudi van Buul wordt voorgesteld.  
 

2. Dringend verzoek om nieuw bestuurslid communicatie 
Secretaris: In deze tijd komt extra veel werk op ons af terwijl wij met drie 
personen als bestuur onder bezet zijn. Bovendien is de kernfunctie van de CLK, 
onderlinge communicatie, nu onbemenst. Waar bestaat de functie uit? 
Maandelijks ben je enkele uren bezig met het bijhouden van de website. Je wordt 
goed ingewerkt en ook de technische ondersteuning is goed verzorgd. Af en toe 
moet er een mailing naar alle koren verstuurd worden. De Facebookpagina moet 
worden bijgehouden. Behalve in eigen gelederen zoeken we momenteel ook bij 
de vrijwilligersbank e.d. Profiel: zie bijlage. 
 

3. Mededeling van de penningmeester 
De website met haar concertagenda is de spil van de CLK en is het duurste. 
Daarnaast zijn er de vergaderkosten en dan is er nog een beetje diversen. 
Voorzitter: gezien corona hebben we het gesprek over de komende 
contributieverhoging even in de koelkast gezet. Als corona minder speelt 
probeert de CLK er ook nog nieuwe koren bij te krijgen om alles beter te kunnen 
dragen.  
 

4. De oefenruimtes, wensen en concertopties van 20 CLK- koren 
Voorzitter: Door verschillende oorzaken is het onderzoek dat Julie van 
Schravendijk mede namens de CLK deed naar vervangende oefenruimtes niet 
goed van de grond gekomen. Wel is de kerk van Zoeterwoude als ruimte ontdekt 
en is er een CO2 meter gekocht en een vrijwilliger gevonden die koren helpt te 
meten of de ventilatie goed genoeg is (contactpersoon voorzitter Egon).  
De CLK is in gesprek met Cor Klein van de Gemeente Leiden om ruimtes te 
vinden a. sportruimten of andere grotere ruimten die tijdelijk voor cultuur (koren) 
gebruikt gaan worden  b. ruimten van grote organisaties als de Stadsgehoorzaal. 
Dergelijke instellingen worden nu door de Gemeente financieel overeind 
gehouden, nu concerten en toneel er minder zijn en minder bezoekers trekken, 
als wederdienst aan de Gemeente zouden ze mogelijk ruimten voor lage kosten 
aan grote koren kunnen verhuren. 
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De informatie hieronder kan helpen geschikte oefenruimte te vinden. 
 
Als een koor ergens weg gaat graag dit doorgeven aan de CLK want dan kunnen 
wij dit bijhouden in ons overzicht en kunnen wij andere koren die ruimte zoeken 
van dienst zijn. 
a. Rumor di Mare (ca. 35 leden, maandagavond) . Tot voor kort in het restaurant 

van DZB (De Zijl Bedrijven). Nu: ‘Huis van de buurt Morschwijck’, Topaaslaan 
19, 2332 JC  Leiden, 071-5765656.  €24 per uur. Stuurt voor elke repetitie 
een datumprikker rond zodat ze weten dat de ruimte optimaal bezet zal zijn. 
Buitenoptredens bij o.a. verzorgingstehuizen. 

b. COV Excelsior Leiderdorp (70 leden, maandag). Oefent in ‘Sportfondsen 
Leiden: sportzaal Hoftuyn’, Leeuwerikstraat 4, Leiderdorp  Contactpersoon 
Lisa Marijt: l.marijt@sportfondsen.nl. Goede ventilatie. €24 per uur. Geplande 
concert kan in Marekerk niet doorgaan. Zoekt nieuwe concertlocatie.  

c. Viswijvenkoor Leiden (50 leden, even maandag) : dankzij eigen contacten 
voor schappelijke prijs de binnenspeeltuin de Bubbeljungle. Verse lucht door 
het dak. Als het de hele avond regent kan de repetitie niet doorgaan. Goed 
geluid. Op de oneven maandagavonden mogelijk nog plek. Manager Sacha 
Vlijn , adres: Vlasbaan 7, Leiderdorp 071 5899777 .Alle optredens afgezegd. 
Willen niet met kleiner groep optreden. 

d. Leiderdorps Kamerkoor (27 leden, maandag). Nu in Dorpskerk in 
Zoeterwoude Dorp. 071-5801172 . €45 + verwarming €25 
.https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net/contactformulier  Mogelijk 
op andere avonden nog plek. Concert februari kerk Leiderdorp of in 
Cultuurhuis De Paulus in Oegstgeest. 

e. Con Passione (16 leden, maandag) Goedeherderkerk, Hoge Rijndijk 18, 2382 
AS Zoeterwoude 071-541 15 10, zijkant zingt goed. €50. Wil in deze kerk ook 
concert geven. Voorzitter CLK antwoordt op een vraag: Als een concert niet 
doorgaat moet de UITVOERINGSSUBSIDIE terugbetaald worden aan de 
Gemeente, maar aantoonbare al door het koor gemaakte kosten mogen 
hiervan worden afgetrokken. Dit heeft de Gemeente zo gezegd. 

f. Leids Projectkoor. Harteburgkerk vanuit bisdom helemaal dicht. Deutsches 
Requiem mogelijk in maart 2021. Wil kerstconcert met 20 zangers doen. 
Zoekt geschikte ruimte. 

g. Musicalgezelschap Otis (45 leden, dans en zang, maandag en donderdag). 
Alle optredens zijn geannuleerd. De groep is gesplitst voor de repetities waar 
de nadruk nu ligt op zang. Alettahof activiteitencentrum, Aletta 
Jacobsplantsoen 97,Tel: 0715766811. https://www.alettahof.nl/ Contact: 
sjaakspann@gmail.com. Goede afzuiginstallatie. Mogelijk nog plek. Voor het 
geven van concerten wordt aanbevolen:  Theater De Muze Noordwijk, 
Wantveld 2, Noordwijk 071 - 364 62 26. Mogelijk daar ook oefenruimte. 

h. Internationaal Gospelkoor ‘Close2Gospel’ (23 leden, dinsdag): oefent in de 
Sint Jozef in Leiden. Optredens zijn voor dit koor nog mogelijk. 

i. Het Zingend Hart (20 leden, woensdag): Vredeskerk. Mag nu die avond de 
grote kerkzaal gebruiken. Leidse Hofjes concerten zijn uitgesteld, oefent nu 
nieuwe muziek en maakt opnamen. 

mailto:l.marijt@sportfondsen.nl
tel:+31715899777
https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net/contactformulier
https://www.alettahof.nl/
mailto:sjaakspann@gmail.com


 
 
 

 
 

                                                                            samenwerkingsverband van koren in de Leidse regio 
 

__________________________________________________________________________________ 

3 

j. Vocaal Ensemble Irrevocable (16 leden, …): Zaal van Speeltuin 
Westerkwartier. Geeft concert in De Paulus (kan 50 personen publiek in) 
https://www.cultuurhuisdepaulus.nl/  

k. Popkoor Sing in Tune (26 leden, dinsdagavond): Romanuszaal  €65. Oefent 
nu niet want veel leden durven nu niet te zingen. Zoekt ook geen nieuwe 
ruimte dus. 

l. Arnold Schönberg Kamerkoor (20 leden, woensdagavond)  Heilige Maria 
Middelareskerk. Rijndijk 283, Leiden. 071 531 0162. €85. Misschien is er op 
andere avonden nog plek. Concert op 20 nov. In de Petruskerk.  

m. Het Zanghuiskoor (25 leden, dinsdag oneven): eigen schoolgebouw en 
industriehal er achter: online concert vanuit de hal 

n. William Byrd Vocaal Ensemble (28 leden, maandag) Antoniuskerk €85. 1 
november concert Petruskerk. Moeten koren annuleringskosten van 
afgezegde concerten zelf dragen? Voorzitter: een verhuurder kan al kosten 
gemaakt hebben. Koor en verhuurder moeten er samen al onderhandelend 
uit proberen te komen. 

o. Vogel Vocaal (19 leden, maandag) oefent nu in een school waar geen 
anderen in kunnen. Lustrumconcert in De Paulus. 

p. Popkoor Heart&Soul (40 leden, dinsdag) oefent in gymzaal school: 20 min. 
zingen, 10min. pauze, 20 min. zingen enz. Er kunnen maar 25 mensen in de 
zaal, dus heeft belangstelling voor een andere ruimte 

q. Klein Leids Liederenkoor (24 leden, woensdag), Petruskerk, stookkosten 
gaan er bij komen, men oefent in twee groepen van 12, elk 50 min. Zoekt 
niets anders. 

r. Lingua Musica (16 leden, maandag) Romanuszaal. Zoekt voor 1x per maand 
groter ruimte. 

s. Leiden English Choir (30 a 40 leden, woensdag) zong in boerenschuur, zoekt 
nu grote ruimte. Engelse Kerstoptredens buiten. 

t. Leids Kamerkoor (25 leden, dinsdag) Dorpskerk in Zoeterwoude Dorp, dus 
die is ma en din bezet. €45 + verwarming €25; piano €10. 31 okt concert in de 
Lokhorstkerk. De Paulus kost meer dan €100 voor 1 avond. Tip: Een 
repetitiedag kan je goed op de Nieuwplaatz houden aan de Sumatrastraat 
201 (max. ca. 30 mensen, €35 per uur).  
Nog een tip uit de zaal: In Leiden-Noord kunnen voor €80  20 personen 
oefenen in een zaal van http://www.mooinoord.nl/het-gebouw.html  

 
5. Binnen en buiten zingen 19/20 december 2020 in Leiden 

Het Centrum Management heeft de CLK gevraagd welke koren oren hebben 
naar optreden in dit weekend voor kerst: Binnen: Con Passione, Leiden English 
Choir, Vogel Vocaal, Zanghuiskoor. Buiten :Heart&Soul, Leiden English Choir, 
Leids Projectkoor, Klein Leids Liederenkoor. 

6. Rondvraag : geen vragen.       
    
Februari 2021 volgende ledenvergadering. 

https://www.cultuurhuisdepaulus.nl/
http://www.mooinoord.nl/het-gebouw.html

