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 Secretarieel Jaarverslag 2021  
 

1. Het jaar 2021 in vogelvlucht:  
 

Januari 
2021 kende geen gezellige start, door de coronapandemie was er niets mogelijk. 
De firma RETO-internet heeft de beveiliging van onze website verbeterd.  
Omdat er te weinig post via ons postbusnummer kwam is de postbus opgeheven en het secretariaatsadres 
gewijzigd in het adres van de secretaris Marco van Velthuisen.  
Op 24 januari is ons lid van verdienste en archivaris Jeroen Vis (tenor 2) overleden. De situatie liet helaas 
niet toe dat het koor bij zijn uitvaart op 29 januari kon zingen. Voorzitter Jos Sesink heeft het koor 
vertegenwoordigd en hem voor de laatste keer toegesproken en bedankt voor al hetgeen hij voor Apollo 
deed. 
 
Februari 
Helaas geen kooractiviteiten deze maand. Wel bezocht de voorzitter Gert van der Linden (bas) op 24 
februari met een oorkonde en een bloemetje voor zijn vrouw omdat Gert per 1 februari 10 jaar lid was van 
het koor. 
 
Maart 
Omdat er weinig tot geen activiteiten waren voor de zangers besloot het bestuur om de leden de keus te 
geven hun contributie van 1 januari tot en met 31 augustus  te verlagen naar 10 euro per maand. Een groot 
deel van de leden koos ervoor om de 15 euro te blijven betalen en zo het koor de 5 euro per maand te 
schenken. Het bestuur was daar erg blij mee. 
Op 24 maart liet André Hagman weten dat hij door zijn oogproblemen zijn vrijwilligerstaak als 
websitebeheerder moest stoppen. Wel is André nog steeds ‘Vriend van Apollo’. 
In deze maand is Jan Roels gestart met het maken van de teksten en muziekbestanden voor het Knollenkoor 
om de zangers te helpen hun stem actief te houden.  
 
April 
Op 26 april werd Gerrit Hurenkamp (tenor 2) thuis bezocht door de burgemeester om hem te vertellen dat 
hij door de Koning benoemd was tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zijn muzikale ondersteuning tijdens 
onze koorreizen en optredens met panfluit en mondharmonica werden door de burgervader ook genoemd 
als een van de verdiensten van Gerrit. 
Het bestuur nam de taak op zich om als koor te gaan beantwoorden aan de verplichtingen die de nieuwe 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aan ons als vereniging oplegde. 
 
Mei 
Geen activiteiten. 
 
Juni  
Wim Tolboom (bas), die in januari ziek werd, moest ons mededelen dat hij per direct al zijn bestuurlijke 
activiteiten moest staken om gezondheidsredenen.  
Deze maand werd onze vleugel verkocht aan de Protestantse Gemeente Soest. De Open Hof zou worden 
gesloten en Apollo besloot daarom zijn concerten in de toekomst te houden in Zalencentrum De Rank, waar 
een goede vleugel beschikbaar is.  
 
Juli 
Op 26 juli moest Gert Rosendal, 91 jaar (bariton), ons berichten dat hij niet langer actief lid van ons koor kon 
zijn. Zijn conditie liet dat niet langer toe. Per 31 december zegde hij zijn lidmaatschap op. 
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Augustus 
Hoera, met ingang van 12 augustus konden het mannenkoor en per 25 augustus het Knollenkoor de 
repetities weer hervatten. Wel moest er nog rekening worden gehouden met de geadviseerde afstand van 
1,5 meter en daarom kon het mannenkoor alleen in stemgroepen zingen. Twee groepen voor de pauze en 
twee groepen na de pauze.  
Op 13 augustus bereikte ons het bericht van het overlijden van onze voormalige pianist Hans Broekman. Het 
bestuur heeft zijn familie een condoleancebericht gezonden namens het koor. 
 
September 
Op 4 september verzorgde het Knollenkoor een buiten-optreden voor Gert en Ans van der Linden ter 
gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk. 
In september organiseerde het Cultuurplatform een Herstartfestival van de culturele activiteiten in Soest. 
Door de te korte voorbereidingstijd moest Apollo dat helaas afzeggen. 
Op 13 september meldde Ko de Bruin (bas) ons dat hij door zijn verslechterde conditie niet langer meer kon 
deelnemen aan repetities en optredens. Wel bleef hij aan als niet-zingend lid. 
 
Oktober 
Op 13 oktober kon de algemene ledenvergadering worden gehouden in de zaal van P.V. Soest. Wim 
Tolboom werd benoemd tot adviseur van het bestuur en Ton Vredenbregt (bariton) werd gekozen als nieuw 
bestuurslid. 
De vergadering stelde twee documenten vast in het kader van de WBTR:  
 Bestuursbesluit DB-taken en portefeuilles 
 Bestuursreglement Soester Mannenkoor Apollo 
 
November 
Half november berichtte Cees van Cappelle (tenor 1) ons dat hij zich terugtrok als zingend lid, zijn conditie 
staat dat niet meer toe. Wel bleef hij aan als niet zingend lid. 
Op 15 november overleed Jaap de Bruin (bas) na een ongeval. Een delegatie van het bestuur en enkele 
leden waren aanwezig bij zijn crematie op 25 november. 
Op 17 november startte de verplichte toegangscontrole met de QR-code i.v.m. de heersende corona. Door 
de toenemende aantallen besmette mensen in Nederland besloot het bestuur af te zien van de 
oliebollenactie 2022. 
Op 20 november besloot het bestuur in zee te gaan met Peter Beijer en Lex Berger van Uitgeverij Peles voor 
het samenstellen en schrijven van een boek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Soester 
Mannenkoor Apollo.  
Op 22 november kregen we bericht dat de kantine van P.V. Soest onder de sportaccommodaties viel en ’s 
avonds gesloten zou moeten zijn. Einde van de Knollenkoorrepetities dus. 26 november ging dat ook gelden 
voor het mannenkoor. 
 
December 
Door de afgekondigde lockdown moesten de repetities van Knollenkoor en Mannenkoor worden afgelast. 
 
2. Bestuurlijke activiteiten. 
 Het bestuur hield 6 keer een officiële algemeen bestuursvergadering en 1 keer een DB-vergadering.  
 Veel tijd en energie is gestoken in de aanpassingen in het kader van de WBTR. 
 Het bestuur zag zich ook genoodzaakt de plannen voor ons 100-jarig bestaan in 2022  verder aan te 

passen vanwege de onzekerheid over het tijdstip waarop evenementen weer mogelijk zouden zijn.  
 Pas op 13 oktober kon de jaarvergadering (ALV) worden gehouden.  
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3. Samenstelling bestuur 2021. 

Voorzitter   : Jos Sesink  01-01 <>   31-12 
Secretaris   : Marco van Velthuisen 01-03 <>   31-12 
Penningmeester/ ledenadm. : Frans Sebel  01-01 <>   31-12 
2e Penningmeester  : Edwin Aa  01-01 <>   31-12 
Bestuurslid   : Danny van Houttum 01-01 <>   31-12 
Bestuurslid   : Bert Hilhorst  01-01 <>   31-12   
Bestuurslid   : Wim Tolboom  01-01 <>   13-10 
Bestuurslid   : Ton Vredenbregt 13-10 <>   31-12 
Adviseur van het bestuur : Wim Tolboom  13-10 <>   31-12 

 
4. Muzikale leiding. 
 De koordirectie was in 2021 ook weer in de capabele handen van Hans van Rutten.  
 De vaste begeleider/inval dirigent in 2021 was wederom Marius van der Kuijl.  
 Het Knollenkoor stond in 2021 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. 

 
5. Evenementen- papier oliebollen en barcommissie. 
Helaas in 2021 geen evenementen en oliebollenactie gehad i.v.m. de RIVM maatregelen. Definitief werd 
gestopt met de vaste routes van de papierploeg. Alleen op afroep is het nog mogelijk het op te halen. 

Samenstelling evenementen commissie 2020: 
Wim Tolboom (coördinator)   01-01 <>   13-10 
Bert Hilhorst      01-01 <>   31-12 
Arie Postema     01-01 <>   31-12 
Paul Huisman     01-01 <>   31-12 
Ton Vredenbregt (coördinator v.a. 13-10)) 01-01 <>   31-12 

 
6. Muziekcommissie mannenkoor. 
De commissie kwam dit jaar helaas maar een keer bij elkaar met de dirigent (8 juli). Het onderwerp was het 
programma voor het jubileumconcert 2022 

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 
Jos Sesink (tenor 1)    01-01 <>   31-12 
Toon van der Linden (tenor 2)   01-01 <>   31-12 
Hans v. Rutten (op uitnodiging) 

 
7. Muziekcommissie Knollenkoor. 
In 2021 zijn er geen vergaderingen geweest van deze commissie. 

Samenstelling 2021: 
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 
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8. Stemvork en Koorbizniz 
Daar alle activiteiten het grootste deel van het jaar 2021 vervielen was er onvoldoende materiaal om de 
Stemvork uit te brengen.  
Om de leden te blijven informeren en te betrekken werd er in de maanden januari tot en met juli 2021 zes 
keer een Koorbizniz-nieuwsbrief uitgebracht. 
 
9. Samenstelling Soester Mannenkoor Apollo over 2021: 
Het mannenkoor startte dit jaar op 1 januari met 71 leden. Op 31-12-2021 was dit aantal 69. Door 
opzeggingen en een overlijden daalde het aantal leden naar 63 per 1 januari 2022.  
  
Per 1 januari 2022 was de samenstelling van de stemgroepen als volgt: 
tenoren 1     : 12 
tenoren 2     : 14 
baritons     : 20 
bassen      : 13 
leden die (al dan niet tijdelijk) niet zingen :   4 
totaal      : 63 
 
 
 
Voor verslag: Jos Sesink, wnd. secretaris 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van het Soester Mannenkoor Apollo: 
 
Soest, 30-03-2022, 

 
 
 
 
 

J.J. Sesink       
Voorzitter/wnd. secretaris       


