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Secretarieel Jaarverslag 2022 
 
 
 

1. Het jaar 2022 in vogelvlucht:  
 

Januari 
2022 kende wederom geen gezellige start, door de corona-lockdown was er tot 20 januari niets 
mogelijk. Daarna kon het mannenkoor vanwege de 1,5 meter regel slechts repeteren in twee groepen. 
Het Knollenkoor begon op 26 januari en had wel genoeg ruimte om met het hele koor te repeteren. 
Voor beide koren gold dat de bar gesloten moest blijven. Ook moest de toegangscontrole op vaccinatie 
uitgevoerd worden. 
Edwin Aa stopte per 1 januari als koor- en bestuurslid en dus kwam de portefeuille van tweede 
penningmeester vacant. Besloten werd dat de voorzitter de tekenbevoegdheid voor de bankrekeningen 
krijgt om zo nodig de penningmeester te kunnen vervangen en te voldoen aan de eisen van de WBTR. 
 
Februari 
Eind februari geeft secretaris Marco van Velthuisen aan dat hij per direct stopt als koor- en bestuurslid.  
 
Maart 
De toegangscontrole i.v.m. Corona is niet meer verplicht. Het mannenkoor kan weer in zijn geheel 
repeteren in het Gildehuis. 
30 Maart wordt de ledenvergadering gehouden. De jaarstukken over 2021 worden goedgekeurd. Wim 
Tolboom wordt opnieuw gekozen tot bestuurslid. Frans Sebel wordt herkozen als penningmeester. Het 
bestuur krijgt instemming van de vergadering om voorlopig met 6 personen door te gaan. Philip 
Parlevliet biedt zich aan om m.i.v. 2023 een van de bestuursfuncties in te vullen. 
 
April 
Op 3 april vindt de opening van het jubileumjaar plaats. Veel leden en hun partners zijn daarbij 
aanwezig. Heerlijk om eindelijk weer een evenement te kunnen houden. Burgemeester en 
beschermheer Rob Metz is ook aanwezig en reikt aan de jubilarissen de oorkondes en speldje uit.  
De volgende leden werden onderscheiden: 
10 jaar lid: Koert Adams, Gerard van den Deijssel, Harry Klok, Paul Huisman, Henk Pronk, en Henk de 
Bruin; 
25 jaar lid: Jaap Westerink, Douwe Hellinga en Jan van Bakel (deze was helaas niet aanwezig); 
40 jaar lid: Ben van den Deijssel en Jos  Sesink; 
55 jaar lid: Ton Roest. 
Bert Hilhorst werd benoemd tot Lid van Verdienste voor de vele taken die hij al vele jaren doet. 
14 April is onze baszanger Ko de Bruin overleden. Het koor neemt met zang afscheid tijdens de 
afscheidsdienst in Baarn. 
Op 21 april benoemt het koor Arie Postema tot Lid van Verdienste voor zijn inzet in 
evenementencommissie en oliebollenacties. 
Zaterdag 23 april neemt het Knollenkoor weer deel aan de 20-ste versie van het Amersfoortse 
Smartlappenfestival. Het koor oogst daar veel applaus. 
Het bestuur besloot dat de oliebollenactie definitief gestopt zal worden omdat het niet lukt voldoende 
vrijwilligers op de been te krijgen. De materialen zullen worden verkocht. 
Een nieuwe opslagruimte bij Toon van Doorn wordt door Bert Hilhorst voorbereid omdat we nu met een 
kleinere ruimte toe kunnen. 
 
Mei 
Op 4 mei nemen 14 zangers van Apollo plaats in het publiek voor het SBS-programma Think Inside the 
Box. Samen slepen zij 1.106 euro in de wacht voor de kosten van het Jubileumboek.  
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De 15-de treedt het Knollenkoor op in het vernieuwde Zorgcentrum Schoonoord te Baarn. Het was een 
buitengebeuren met veel zon en plezier voor de bewoners.  
Op 26 met zong het Knollenkoor weer op de Ambachtenmarkt in Soest.  
 
Juni  
Zaterdag 4 juni was het tijd voor de inmiddels traditionele Korenmiddag bij het Zomerfeest aan de 
Birkstraat. Als gastkoren werkten mee: de Ankervelders uit Achterveld, de Poortzangers uit Woudenberg 
en het Vissersvrouwenkoor de Schellevissen uit Almelo. Het werd weer reuze gezellig! 
Omdat Simon Schreurs zich door gehoorproblemen gedwongen zag te stoppen als geluidsman, werd 
Kees Reddering (beter bekend als deejay Kees van Amersfoort) bereid gevonden deze taak op zich te 
nemen bij het Knollenkoor. 
Na dit evenement gaf Peter van de Groep aan dat hij stopte als drummer. Hij kon het niet eens zijn met 
de gang van zaken onder andere bij de afsluiting van de Korenmiddag. 
Mannenkoordirigent Hans van Rutten moest een operatie ondergaan en zou zeker 4 weken 
uitgeschakeld zijn, pianist Marius van der Kuijl verving hem met verve, op piano bijgestaan door Henk 
Veldman. 
 
Juli 
In verband met het aanstaande jubileum was het tijd voor nieuwe koorfoto’s die door Jaap van den 
Broek werden gemaakt op 7 juli, vooraf aan de repetitie. Daartoe werden de nieuwe gilets en strikken 
uitgedeeld, zodat het nieuwe tenue direct ook op de foto kwam. De mannen waren zeer enthousiast 
over deze wijziging. 
Zaterdag 9 juli werd de traditionele fietstocht en barbecue gehouden. Alle deelnemers waren 
enthousiast en na afloop kon de evenementencommissie terugzien op een geslaagd evenement. 
Maandag 11 juli werd het koor opgeschrikt door het onverwachte overlijden van Wim Tolboom. Dat had 
niemand zien aankomen. Zaterdag 16 juli werd in het Gildehuis een afscheidsbijeenkomst gehouden 
waarbij het koor Wim’s lievelingsliederen zong.   Een kleine pleister op de wonde was misschien het feit 
dat zich kort daarvoor een nieuwe Wim Tolboom had aangemeld als lid, een volle neef van ‘onze’ Wim. 
Eindelijk kon deze maand de Stemvork nummer 154 weer worden uitgebracht. Sinds oktober 2020 was 
deze niet meer gemaakt, omdat er te weinig te melden was in de tussenliggende tijd. 
 
Augustus 
Wink Abbink werd bereid gevonden als de nieuwe drummer van het Knollenkoor te gaan fungeren.  
 
September  -  de Jubileummaand! 
Op 12 september vond de presentatie plaats van het boek: “Soester Mannenkoor Apollo. Honderd jaar 
zang en vriendschap”. Geschreven door Peter Beijer en Lex Bergers, daarbij begeleid door Wim Tolboom 
en Jos Sesink. Het boek werd goed ontvangen. 
Een minpuntje in deze maand was misschien het feit dat het bestuur in zijn vergadering op 12 
september het besluit moest nemen tot opzegging van het lidmaatschap van Theo de Man. 
Zaterdag 17 september was het grote moment daar: de feestavond voor de leden, medewerkers en hun 
partners in De Rank. Na een kop koffie of thee en een aperitief stond een geweldig buffet gereed en 
aansluitend kon tot 24:00 uur gefeest worden met een optreden van zangduo The Queenies en met 
muziek verzorgd door Kees van Amersfoort. 
 
Oktober 
Zaterdag 1 oktober werd een extra studiemorgen georganiseerd om op de achtste goed beslagen ten ijs 
te komen. 
Op 8 oktober was het dan eindelijk zover! Na heel veel repeteren kon het koor eindelijk weer een groot 
concert geven en dat werd het dan ook. Vooraf aan het concert kregen alle zangers en begeleiders een 
herinneringsspeld op hun tenue met Apollo 100. 
In een volle kerkzaal van De Rank klonk de zang vervolgens als een klok, geweldig die akoestiek daar. 
Onder leiding van Hans van Rutten en begeleid door Marius van der Kuijl op piano en Henk Veldman op 
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orgel zongen de mannen het eerste deel de sterren van de hemel. Herma Hulst verzorgde de 
presentatie van het concert en met Liz van de Schepop (dochter van oud dirigent Gerard van de 
Schepop) zong ze onder de naam Queenies met het koor.  
Direct na de pauze nam locoburgemeester Karin Scholten de microfoon en deelde als slot van haar 
mooie toespraak mede dat het Zijne Majesteit de Koning had behaagd om het koor vanwege zijn 
verdiensten in de 100 bestaansjaren de Koninklijke Erepenning toe te kennen. 
Daarna werd het allemaal nog mooier, met naast piano en orgel de begeleiding door drie leden van de 
Brandstof-band, liet het koor horen dat zij ook jong repertoire kan brengen. Dit tot groot genoegen van 
het aanwezige publiek. Na nog een gezellige nazit kon het bestuur om 01:00 uur de deur achter zich 
dicht trekken. Wat een feest! 
 
November 
Vanouds is dit de slachtmaand en dus was op 5 november weer de Slachtbingo in het Gildehuis. Met 
nieuwe Bingomasters Philip Parlevliet en Ton van Daatselaar en ook een nieuwe  slager van Van Asch 
achter het hakblok konden er vele prijzen uitgedeeld worden. Ook de loterij bracht vele winnaars geluk. 
De conclusie was snel duidelijk: volgend jaar weer. 
 
December 
Op 15 en 16 december was het weer tijd voor de Kerstconcerten. Omdat er na 8 oktober niet zoveel 
repetities meer waren had het koor de medewerking gevraagd van het Amersfoortse koor Messsage van 
Marius. Beide koren zongen  elk tien stukken, waarbij Message ook aan vier liederen van Apollo 
meedeed. Al met al wekte dit de indruk dat het gastkoor iets te veel zong en het mannenkoor te weinig. 
Een volgende keer dus weer een kerstconcert met voornamelijk Apollozang. 
Zaterdag 17 december traden de zangers van het Knollenkoor op bij de Kerstmarkt in het dorp Hoef en 
Haag bij Vianen. Een gezellig evenement maar de organisatie had geen rekening gehouden met de 
koude en de grote belangstelling. Er stond een ijskoude wind precies op de voorkant van het open 
podium. Met name de accordeonisten hadden hier last van bij het vinden van de toetsen en knoppen. 
De mannen zongen uiteindelijk met jassen aan. Helaas waren de warme drankjes en hapjes steeds snel 
uitverkocht, dus op die manier opwarmen was ook lastig 
Donderdag 22 december was het de beurt aan Zorgcentrum Molenschot om Apollo te ontvangen. In een 
programma van twee maal een half uur werden de bewoners in Kerststemming gebracht. Zij waren zeer 
enthousiast. 
 
2. Bestuurlijke activiteiten. 
 Het bestuur hield 9 keer een vergadering van het algemeen bestuur.  
 Door het wegvallen van twee bestuursleden, waaronder de secretaris, werd Martine van Houttum 

met ingang van 12 april bereid gevonden de besluitenlijsten van de bestuursvergaderingen op te 
stellen.  

 Veel tijd en energie is gestoken in de voorbereidingen van het 100-jarig bestaan. 
 Na september is een start gemaakt met het voorbereiden van een nieuw meerjarenbeleidplan voor 

de periode 2023-2027. 
 

3. Samenstelling bestuur 2021. 
Voorzitter  : Jos Sesink  01-01 <>   31-12 
Secretaris  : Marco van Velthuisen 01-01 <>   28-02 
Wnd. Secretaris : Jos Sesink  01-03    <>   31-12 
Penningmeester : Frans Sebel  01-01 <>   31-12 
Bestuurslid  : Danny van Houttum 01-01 <>   31-12 
Bestuurslid  : Bert Hilhorst  01-01 <>   31-12   
Bestuurslid  : Wim Tolboom  30-03 <>   11-07 
Bestuurslid  : Ton Vredenbregt 01-01 <>   31-12 
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4. Muzikale leiding. 
 De koordirectie was in 2022 ook weer in de capabele handen van Hans van Rutten.  
 De vaste begeleider/inval dirigent in 2022 was wederom Marius van der Kuijl.  
 Het Knollenkoor stond in 2021 onder de muzikale leiding van Jan Roels, met Hans van den Boogaard 

als 2-de accordeonist. Peter van de Groep tot 5 juni en Wink Abbink vanaf augustus op drums.  
Voor het materiaal zorgde Sjaak Stolk en voor het geluid Simon Schreur en later Kees Reddering. 

 
5. Evenementen-, papier- en barcommissie. 
Een kleine groep mannen onder leiding van Bert Hilhorst reed enkele vaste routes en daarnaast op 
afroep om papier in te zamelen. 
 Papierophalers: 

Gert v d Linden, Paul Huisman, Henk Pronk, Martien de Bruin, Ton van Daatselaar, Philip 
Parlevliet en Bert Hilhorst 
Samenstelling evenementen commissie 2022: 
Wim Tolboom    30-03 <>   11-07 
Bert Hilhorst     01-01 <>   31-12 
Ton Vredenbregt (coördinator)  01-01 <>   31-12 

 Ton van Daatselaar    01-10    <>   31-12 
Paul Huisman    01-01    <>   31-12 
Samenstelling barcommissie 2022: 

 Bert Hilhorst (coördinator)  01-01    <>    31-12 
 Gert van der Linden   01-01    <>    31-12 
 Paul Huisman    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  <>    12-09 
Chris Kenter (bas)    13-09    <>    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 2022 was deze commissie als volgt samengesteld: 

Henk Pronk (voorzitter)   01-01 <>   01-07 
Chris Kenter    01-10    <>   31-12 
Toon van der Linden   01-01 <>   31-12 
Theo de Man    01-01 <>   12-09 
Theo Rutten    01-01 <>   31-12 

Een start werd gemaakt met het zoeken naar nieuw repertoire, helaas vond dit in 2022 geen opvolging. 
Reden om dat met extra inzet in 2023 op te pakken. 
 
8. Stemvork 
In juli en december werd weer een Stemvork uitgebracht. Jos Sesink was het enig overgebleven 
redactielid. Oproepen om aanvulling van de redactie leverden helaas niemand op. 
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9. Samenstelling Soester Mannenkoor Apollo over 2022: 
Het mannenkoor startte dit jaar op 1 januari met 63 leden. Door opzegging en overlijden daalde het 
aantal leden naar 53 per 1 januari 2023.  
 
De samenstelling van de stemgroepen was op 1 januari als volgt: 
                  2022 2023  
tenoren 1     : 12           12  
tenoren 2     : 14      9 
baritons     : 20    20 
bassen      : 13    10 
leden die (al dan niet tijdelijk) niet zingen :   4_      2_ 
totaal      : 63    53 
 
 
 
Voor verslag: Jos Sesink, wnd. Secretaris 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van het Soester Mannenkoor Apollo: 
 
Soest, 01-03-2023, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

J.J. Sesink 
Voorzitter en waarnemend secretaris      


