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Jaarverslag bestuur  
Periode 01 januari 2017 – 31 december 2017 
 
In het verslagjaar bestond het bestuur uit:  
Christiaan den Dekker (interim-voorzitter vanaf maart, koorcoördinator) 
Ton Meijer (interim voorzitter tot maart, koorcoördinator, koorboek en Orde van Dienst),  
Jan Timmer (Penningmeester)  
Herman Meinders (Lid) en  
Gertruud Smit (Secretaris)  
  
Sybe Travaille en Henk Kooiker vulden het bestuur aan om als adviseur mee te denken. 
Het bestuur heeft in het verslagjaar vijf keer vergaderd en een informatie-avond voor de leden 
gehouden. 
 
Belangrijk speerpunten waren:  
1. Aanstellen een nieuwe voorzitter 

Christiaan den Dekker is in februari tot het bestuur toegetreden als interim-voorzitter en in de 

loop van het jaar nam hij ook de rol van koorcoördinator op zich. Ton Meijer vervulde de rol van 

interim-voorzitter en koorcoördinator en toen Christiaan die overnam, legde hij zijn focus op het 

samenstellen van de Orde van Dienst en het Koorboek. In november heeft hij een nieuwe 

website ingericht en daarvan is hij de beheerder. 

Een nieuwe voorzitter is niet gevonden. Er zijn twee kandidaten benaderd, maar beide hebben 

bedankt. De zoektocht wordt voortgezet. 

2. Koordirectie 

Bestuur en koorleden waren heel tevreden over de koordirectie van Esther Sijp. Helaas werd 

Esther in april 2017 ziek als gevolg van een burn-out. Zij heeft tot en met juni de koordirectie van 

de Capella Vesperale nog weten vol te houden, maar daarna lukte haar ook dat niet meer. Zij was 

daarvoor te ziek. Het bestuur heeft heel serieus gesproken over de te ondernemen stappen. Er is 

begin september crisisberaad geweest om voor de korte termijn een oplossing te vinden. De 

keus viel daarbij op een dirigent met een binding met de Capella en ervaring als dirigent bij de 

Capella: Fred Vonk. Er is nagedacht over een mogelijke roulatie van gastdirigenten, maar daar 

heeft het bestuur van afgezien omdat de voorbereidingstijd daarvoor te complex is: twee 

maanden voorafgaand aan een Evensong moet namelijk al informatie naar diverse kerkredacties 

worden gestuurd. Ook achtte het bestuur het wenselijk om enige continuïteit te waarborgen. 

Het bestuur heeft hierover te weinig informatie verschaft aan de koorleden, dat heeft hier en 

daar tot onbegrip geleid. Dit is een leermoment voor het bestuur. 

Afstemming met de tijdelijk dirigent verloopt hoofdzakelijk via Ton Meijer (orde van dienst & 

koorbundel) en Christiaan den Dekker (feedback &tips). 

3. Organist 

Er is dit jaar tweemaal een invaller geweest om te zien of er een vaste invaller voor Gerard is te 

vinden. Annelies Willems en Jan van de Laar. Jan had de pech dat het grote orgel toen wegens 

restauratie niet beschikbaar was. Jan van de Laar zal in de Evensong van april 2018 nogmaals 

worden uitgenodigd om het koor te begeleiden. 
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4. Zangers  

We hadden dit jaar veel te maken met ziekte, ongevallen en andere persoonlijke 

omstandigheden waardoor koorleden tijdelijk niet mee konden zingen. Om er een paar te 

noemen: Lilla, Caroline, Dicky, Christiaan (ongeval of ziekte) en Ton (overlijden van zijn 

echtgenote José). De Capella Vesperale heeft samen met een ander koor de uitvaart van José 

muzikaal ingevuld.  

5. Financiën 

Er is door een groter aantal gastzangers en afnemend aantal vaste zangers inmiddels wel wat 

financiële druk op de begroting ontstaan. Meer informatie over de financiële stand van zaken 

wordt separaat in het financiële jaaroverzicht voorgelegd en mondeling toegelicht door de 

penningmeester. 

6. Jubileum 

De Capella bestond in 2017 20 jaar. Aanvankelijk was het de bedoeling om in november dit 

lustrum heel feestelijk te maken. Omdat Esther nog steeds ziek was, is de viering veel 

bescheidener gehouden. Er is wel feestelijke muziek geselecteerd, maar er is geen workshop en 

lezing georganiseerd. Ook de receptie achteraf is heel bescheiden gehouden. 

Het bestuur heeft uit de archieven heel veel adressen opgediept van oud-koorleden en oud-

bestuursleden. Die zijn schriftelijk uitgenodigd om het lustrum mee te vieren. Velen gaven aan de 

uitnodiging gehoor. Daardoor was niet alleen de Evensong goed bezocht, maar werd ook de 

receptie achteraf een gezellige bijeenkomst en hereniging van bekenden. 

7. Uitbreiden van de kring van bezoekers  

Dit punt staat altijd op de agenda. Mede door de inspanningen van Marian de Rijk is de 

facebook-pagina heel levendig geweest. Jammer genoeg heeft Marian ons verlaten, en is er geen 

nieuwe beheerder van de facebook-pagina. Wie heeft hierin vaardigheden? 

8. Nieuwe website 

Sinds november is er een nieuwe website, ontwikkeld door Ton Meijer:  

www.capellavesperale.nl  

9. Werven van sponsors of subsidies 

Vorig jaar was onze sponsorcommissie (Arjon en Gert-Jan) erin geslaagd een subsidie van de 

Kattendijke/Drucker Stichting te verkrijgen van 400 euro ten behoeve van het project “Lessons 

and Carols” in 2017. Hoewel de toezegging in 2016 is gedaan, ging het om een project in 2017.  

 
Daarnaast was er aandacht voor de dagelijkse gang van zaken:  
1. Onderhouden van contacten met de voorgangers en lectoren: Bert-Jan coördineert de lijst van 

voorgangers vaak in samenwerking met Christiaan den Dekker. 

2. Onderhouden van contacten met de kosters: Henk, Ton en Sybe, soms gesteund door Dicky 

onderhouden de contacten met de kosters, deze verlopen goed. Het laten collecteren door 

koorleden werkt extra uitnodigend. 

3. Ontvangen van nieuwe zangers: Sybe verricht deze taak  

4. Zorgen voor de koormantels: o.a. Lilla en Sybe, waarbij ook het wassen en strijken van de witte 

boordjes hoort en het vervoer van kerk naar kerk als we een keer elders zingen. 

5. Zorgen voor de koffie: Dicky en vele vrijwillige helpers en helpsters bij het afruimen. Met enige 

regelmaat aangevuld met zelfgebakken cake en koeken (Arjon, Lilla en Ronnie). 

http://www.capellavesperale.nl/
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6. Zorgen voor de koorbundels: Ton Meijer maakt deze op in overleg met de dirigent en stuurt 

deze altijd tijdig naar de koorleden, die zich daardoor goed kunnen voorbereiden op de 

repetitie. Dat van die mogelijkheid niet altijd even ijverig gebruik wordt gemaakt is erg 

jammer. Het bestuur vraagt koorleden dringend om hierin de eigen verantwoordelijkheid te 

nemen. 

7. Opstellen en vermenigvuldigen van de Orde van Dienst: Ton zorgt voor de teksten van de Orde 

van Dienst, Gertruud heeft een controlerende functie en Dicky vermenigvuldigt ze.  

8. Organiseren van het jaarlijkse evenement: het Festival of Lessons and Carols.  

Ter voorbereiding op de Lessons & Carols heeft het bestuur geprobeerd om  

a. meer aandacht in de pers te krijgen en dat lukte niet: er stond slechts een heel kleine 

aankondiging met fouten en een verkeerde foto over de tekst in Groot Eindhoven. 

b. Meer jongeren/jongvolwassenen bij de Lessons & Carols te betrekken en ook dat is gelukt 

door het aantrekken van twee jongvolwassen lectoren. 
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Bijlage: Taken en verantwoordelijkheden 
 
Externe contacten 
Contacten met  beheerder Cathrien afstemmen data/regelmatig contact nodig  (Henk) 
Contacten met  parochiebestuur -  formele bevestiging data  (Henk) 
 
Interne contacten, o.a. 
coördinator voorgangers jaarschema inzet, voorstel lezingen  (Bestuur ism Bert-Jan) 
dirigenten tijdig vragen om programma (staat in Google-bestand)  (Ton) 
koster -  rooster voor kosters tijdens evensong afspreken  (Sybe) 
archivaris bladmuziek -  tijdig informeren over programma en evt. bestellingen  (Ton) 
jaarbijeenkomst koorleden -  datum afstemmen met beheer kerk  (Gertruud) 
 
attenties & financiën 
L&C-attentie & attenties musici en koorleden   (Gertruud) 
Attenties externe musici  (Jan Timmer) 
financiële zaken  (Jan Timmer) 
 
Communicatie/PR 
beheer website  (Ton) 
jaarfolder  (Gertruud) 
Facebook  (Vacature) 
Sponsorwerving (Gert-Jan/Arjon ?) 
 
Beheer & gebruik ruimten 
zonodig vervangende repetitieruimte zoeken  (Henk/Dicky) 
Sleutelbeheer Cathrien  (Dicky en Henk als reserve) 
Koffie/Thee tijdens vieringen en repetities (gratis)  (Dicky) 
openen/sluiten/verlichten kerk bij viering  (Dicky en Henk) 
collecteren  (diverse koorleden) 
koster/gastheer/gastvrouw  (Sybe) 
Podiumopbouw  (Henk en diverse koorleden) 
 
Teksten en kopieën 
Bladmuziek: verspreiden via dropbox (Ton) 
orde van dienst (ovd) ontwerpen  i.o.m. dirigent (coupletverdeling)  (Ton/Gertruud) 
definitieve ovd sturen aan musici, voorganger  (Ton) 
ovd afdrukken  (Dicky) 
ovd  publiceren op website  (Ton) 
flyers -  ontwerpen  (Gertruud) 
Flyers -  verspreiden, zowel fysiek als per mail  (Gertruud/Ton & koorleden) 
Flyers -  info naar (kerk)bladen e.d.  (Gertruud) 
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Zangers 
zangers -  tijdig behoefte vaststellen  (Chrsitaan) 
zoeken naar gastzangers  (Chrsitaan) 
Welkom heten en wegwijs maken gastzangers  (Sybe) 
mantels en kraagjes (32 stuks) -  onderhoud  (Lilla) 
verdeling mantels onder gastzangers  (Sybe en Lilla) 
ophangen voor/na viering  (Diverse koorleden) 


