Secretarieel Jaarverslag 2020

1. Het jaar 2020 in vogelvlucht:
Januari
2020 kende in januari een gezellige start.
Donderdag 2 januari 2020 werd het nieuwe jaar feestelijk ingezet door het mannenkoor Apollo. Ook de
'Vrienden van Apollo' waren daarvoor uitgenodigd.
Om even na acht uur kon voorzitter Jos een toost uitbrengen op het koor en ieders gezondheid. Naast een
terugblik op 2019 en een vooruitblik op 2020 was het een gezellige avond. Toon van der Linden en Leo Valk
(beiden 10 jaar lid) werden nog even in het zonnetje gezet.
4 en 19 januari waren de voorlopig laatste optredens van het Knollenkoor (respectievelijk bij de
Duivenvereniging PV Soest en in Ontmoetingscentrum Klaarwater), wij wisten toen nog niet wat voor
enorme impact COVID-19 zou gaan hebben op de rest van het jaar 2020.
3 januari uitvaart C. Rebel (voorzitter aanwezig als spreker)
7 Januari uitvaart H. Koenders (koor gedeeltelijk aanwezig)
5 januari Nieuwjaarsreceptie van het Gilde (voorzitter en penningmeester aanwezig)
10 januari uitvaart J. v. Halen (koor gedeeltelijk aanwezig)
21 januari Bestuursvergadering Apollo
Februari
De algemene ledenvergadering is gehouden op 26 februari in het welbekende Duivenzaaltje.
Bestuursvergadering Apollo op 17 februari.
Drankvergunning aangevraagd en geregeld om te mogen schenken in Gildehuis alsmede in de Duivenzaal.
Maart
Bestuursvergadering Apollo waarbij de aankomende maatregelen van het RIVM vanwege COVID besproken
zijn en het besluit is genomen om alle optredens en repetities van het Mannenkoor alsmede het
Knollenkoor tot nader bericht te laten vervallen.
Op 15 maart besloot het bestuur de repetities en optredens voor beide koren af te gelasten.
April
In deze maand bereikte ons het droevige bericht dat onze zangvriend Jan Steenbakkers op 6 april is
overleden aan het Corona-virus. De lockdown maatregelen maakten het ons helaas onmogelijk als koor
afscheid van hem te nemen.
Bestuursvergadering Apollo met o.a. plan van aanpak om de leden up tot date te houden en hoe weer op te
starten als het weer kan en mag conform RIVM richtlijnen. Tevens is onze dirigent in overleg met het
bestuur begonnen om ons wekelijks te voorzien van stemoefeningen en updates om iedere stem soepel te
kunnen houden. Na drie/vier maanden was er weinig animo meer voor en zijn we hier per 1 juli mee
gestaakt.
Mei
Bestuursvergadering Apollo, verdere RIVM maatregelen besproken en voorbereidingen aan het treffen voor
de WBTR opstart (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).
Juni tot en met December
Diverse bestuursvergaderingen en wat updates naar de leden middels e-mail en de KoorBizniz nieuwsbrief.
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Vervolg Juni tot en met December
Op 29 juni overleed onze zangvriend Giel Wester. De voorzitter was als enige koorvertegenwoordiger
aanwezig bij zijn afscheidsdienst.
Diverse bestuursvergaderingen, 6 keer werd de nieuwe KoorBizniz en 1 keer de Stemvork uitgebracht.
Op 18-06 kwam een bericht dat alle optredens en repetities van beide koren tot nader bericht zijn afgelast.
Op 16-07 werd er in het Gildehuis voor degenen die het aandurfden een borreltje geschonken als “start van
de vakantie”, ongeveer 40 leden waren opgekomen en is Jeroen Vis benoemd tot lid van verdienste
vanwege zijn inzet voor het koor.
Op 01-10 heeft het bestuur samen met de evenementencommissie het besluit genomen om dit jaar geen
oliebollenactie op touw te zetten vanwege alle maatregelen en sluitingen voor december.
Rond 22 december heeft het bestuur een kleine kerstattentie inclusief kerstwens verzorgd, daartoe werden
de leden gevraagd langs het Duivenzaaltje te rijden om het in ontvangst te nemen, voor de rest van de
leden werd dit persoonlijk bezorgd. Dit is door de leden als zeer attent ervaren.
Bij de kerstwens ontvingen Rein Dekkers en Frans Sebel een oorkonde voor 10 jaar lidmaatschap en Dick
van de Heuvel en Henk van Diepen voor 25 jaar lidmaatschap.
2. Bestuurlijke activiteiten.
 Het bestuur hield 8 keer een officiële bestuursvergadering.
 Het bestuur heeft de plannen voor ons 100-jarig bestaan in 2022, gemaakt in de werkgroep
Jubileumjaar, helaas moeten aanpassen vanwege de onzekerheid over het tijdstip waarop
evenementen weer mogelijk zouden zijn.
 Op 26 februari werd een Algemene Ledenvergadering voor het mannenkoor belegd.
 Na de reguliere repetitieavonden werden dringende zaken besproken, o.a. met de dirigent, pianist
en delegatie van de muziekcommissie en evenementencommissie.
 De bestuursleden hadden de leiding in de verschillende commissies.
3. Samenstelling bestuur 2020.
Voorzitter
: Jos Sesink
Secretaris
: Marco van Velthuisen
Penningmeester/ ledenadm. : Frans Sebel
2e Penningmeester
: Edwin Aa
Bestuurslid
: Danny van Houttum
Bestuurslid
: Bert Hilhorst
Bestuurslid
: Wim Tolboom
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De koordirectie was in 2020 wederom in de capabele handen van Hans van Rutten.
De vaste begeleider/inval dirigent in 2020 was wederom Marius van der Kuijl.
Het Knollenkoor stond in 2020 onder leiding van Henk Pronk, en de muzikale leiding onder Jan
Roels, met Peter van de Groep op drums en Hans van den Boogaard als 2-de accordeonist.
Voor het geluid en materiaal zorgden Sjaak Stolk en Simon Schreur.

4. Evenementen- papier oliebollen en barcommissie.
Helaas in 2020 geen evenementen en oliebollenactie gehad i.v.m. de RIVM maatregelen, ook werd gestopt
met de vaste routes van de papierploeg. Alleen op afroep was het incidenteel mogelijk het op te halen.
Samenstelling evenementen commissie 2020:
Wim Tolboom (coördinator)
01-01 <> 31-12
Bert Hilhorst
01-01 <> 31-12
Arie Postema
01-01 <> 31-12
Paul Huisman
01-01 <> 31-12
Ton Vredenbregt
01-01 <> 31-12
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5. Muziekcommissie mannenkoor.
De commissie kwam dit jaar helaas maar 2 keer bij elkaar met de dirigent. De programma’s werden nog wel
samengesteld voor het voorjaarsconcert en de kerstconcerten welke helaas allemaal kwamen te vervallen
Samenstelling 2020:
Danny van Houttum (voorzitter)
01-01 <> 31-12
Theo de Man (bas)
01-01 <> 31-12
Theo Zuidema (bariton)
01-01 <> 31-12
Marco van Velthuisen (tenor 2)
01-01 <> 31-12
Jos Sesink (tenor 1)
01-01 <> 31-12
Toon van der Linden (tenor 2, opvolger Marco) 01-01 <> 31-12
Hans v. Rutten (op uitnodiging)
6. Muziekcommissie Knollenkoor.
Deze commissie vergaderde dit jaar twee keer met de muzikaal leider Jan Roels.
Voornaamste punt van gesprek waren de discipline tijdens de repetities, de presentatie van het koor en
aanvulling van het repertoire met nieuwe stukken.
Samenstelling 2020:
Henk Pronk (voorzitter)
01-01 <> 31-12
Toon van der Linden
01-01 <> 31-12
Theo de Man
01-01 <> 31-12
Theo Rutten
01-01 <> 31-12
7. Samenstelling Soester Mannenkoor Apollo over 2020:
De zangers waren op 31 december 2020 als volgt verdeeld over de stemgroepen:
Tenoren 1:
13 leden
Baritons:
23 leden
Tenoren 2:
21 leden
Bassen:
16 leden
Per 1 januari 2021: 71 leden.
Aldus vastgesteld:
Te Soest,
13-10-2021,
J.J. Sesink

M.A. v. Velthuisen

Voorzitter

Secretaris
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