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Jaarverslag bestuur  
Periode 01 januari 2018 – 31 december 2018 
 
In het verslagjaar bestond het bestuur uit:  
Christiaan den Dekker (interim-voorzitter) tot 31 maart 2018 
Ton Meijer (koorboek en Orde van Dienst, koorcoördinator vanaf 31 maart 2018)  
Sybe Travaille (interim voorzitter vanaf 1 april 2018) 
Jan Timmer (Penningmeester) 
Gertruud Smit (Secretaris)  
  
Henk Kooiker vulde 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 

Er zijn contacten geweest met twee mogelijke kandidaten voor het officiële voorzitterschap, 

maar helaas heeft dat niet tot succes geleid. De zoektocht wordt voortgezet  

Christiaan den Dekker heeft een keus moeten maken in zijn muzikale vrijetijdsbestedingen en 

heeft als lid en als interim voorzitter afscheid genomen. Tijdens de ledeninformatieavond is 

afscheid genomen van Herman Meinders als bestuurslid. Sybe Travaille is toegetreden als 

bestuurslid in de rol van interim voorzitter. Ton Meijer concentreert zijn bestuurstaak rond de 

koorcoördinatie, koorboeken, de orde van dienst en de website. 

2. Koordirectie 

Tijdens het verslagjaar heeft het bestuur regelmatig contact gehouden met Esther Sijp, helaas 

verloopt haar herstelproces heel moeizaam. Hiervan is het koor ook enkele malen op de hoogte 

gesteld. 

Fred Vonk was in het voorjaar de dirigent, maar er is conform het voornemen van het bestuur 

ook een gastdirigent uitgenodigd: Kees Doevendans. Dat beviel goed en daarna is de koordirectie 

in overleg met de betrokken dirigenten en na informele raadpleging van de koorleden in het 

najaar verdeeld over twee dirigenten: Fred Vonk en Kees Doevendans. Met hen zijn ook 

afspraken gemaakt voor het komende jaar. De koorleden zijn hierover geïnformeerd. 

Het engagement van Fred Vonk is plezierig, die diverse keren met ideeën over de vormgeving van 

de Evensong het bestuur heeft benaderd. De samenwerking met Kees Doevendans verloopt 

buitengewoon vlot en plezierig. 

Het bestuur is heel gelukkig met deze bezetting, de afwisseling werkt verfrissend. 

3. Organist 

Gerard Habraken is de vaste begeleider van de Evensong, maar er zijn goede contacten met Jan 

van de Laar, die in april en november 2018 de Evensong heeft begeleid. Daarnaast was ook Ruud 

Huijbregts in juni beschikbaar als begeleider. Bovendien is Fred Vonk in principe ook beschikbaar 

als invaller organist. Dat is een luxe bezetting. 

4. Zangers  

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

omstandigheden waardoor koorleden tijdelijk niet mee konden zingen. Door middel van 
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mededelingen, wenskaarten en/of ziekenbezoek heeft het bestuur hier aandacht aan 

besteed.  

Helaas loopt het aantal vaste zangers (om overigens begrijpelijke redenen) gestaag af. Dat is 

een groot punt van zorg voor het bestuur.  

5. Financiën 

De begroting staat onder druk. De vaste lasten blijven gelijk, maar het aantal vaste koorleden 

neemt af, sommigen van hen worden gastzanger. Daar staat tegenover dat de bijdrage van 

gastzangers hoger wordt, maar dat zijn variabele inkomsten. Het is dit jaar ook niet gelukt om 

een subsidie te krijgen voor het project inzake de lezing van dr. Hanna Rijken.  

Een optie om de kosten te drukken is om minder vaak te zingen. Maar dit is al eens geprobeerd 

en daarmee zijn we toen publiek kwijtgeraakt.  

Meer informatie over de financiële stand van zaken wordt separaat in het financiële jaaroverzicht 

voorgelegd en mondeling toegelicht door de penningmeester. 

6. Bijzondere activiteiten 

o Lezing over de toenemende belangstelling voor de Evensong in Nederland 

Op zondag 16 september vond een bijzondere Evensong plaats die voorafgegaan werd 

door een lezing. Dr. Hanna Rijken hield deze lezing in het repetitielokaal en deze lezing 

werd door een 20-tal belangstellende gasten bijgewoond. Na afloop van de lezing ging 

dr. Hanna Rijken de Evensong voor. Het bestuur heeft na afloop van mw. Rijken 

complimenten ontvangen over het muzikale niveau van onze Evensong. 

o Extra Lessons & Carols in Veldhoven 

Op verzoek van Wim Dekker, voorganger van de Immanuelkerk in Veldhoven, heeft het 

bestuur ingestemd met het verzoek om dezelfde L&C ook te vieren op zondag 23 

december. De koorleden waren daar tijdig over geraadpleegd en er was voldoende 

bezetting om dit door te kunnen laten gaan. Wij zijn daar hartelijk ontvangen en de L&C 

was daar ook een succes. Voor deze extra L&C heeft het bestuur een 

onkostenvergoeding ontvangen, zodat het geen extra druk uitoefende op de begroting. 

7. Uitbreiden van de kring van bezoekers  

Dit punt staat altijd op de agenda. Er is een vacature voor een nieuwe beheerder van de 

facebook-pagina. Deze vacature is in de loop van het jaar niet ingevuld. De Facebook-pagina is 

daardoor sterk verouderd. Wie heeft interesse om deze nieuw leven in te blazen en actueel te 

houden?  

Het bestuur heeft ideeën over wellicht een keer een school uit te nodigen voor een Evensong en 

de leerlingen apart te ontvangen.  

8. Website 

Ton Meijer spant zich heel erg in om de website informatief en actueel te houden. Het is wel 

duidelijk dat koorleden zelf niet zo heel veel gebruik maken van de praktische informatie over 

leesrooster, repetitiedata, voorgangers, organisten en dirigenten. Het bestuur doet graag een 

oproep aan de koorleden om voor dit soort informatie zelf even op de website te kijken: 

www.capellavesperale.nl . 

Ton Meijer heeft zich dit jaar met name flink ingespannen om de informatie op de website 

helemaal conform de eisen voor de ANBI-status te maken. Hartelijk dank daarvoor. 

http://www.capellavesperale.nl/
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9. Werven van sponsors of subsidies 

Dit jaar is onze sponsorcommissie (Arjon en Geert-Jan) er helaas niet in geslaagd een subsidie 

te verkrijgen om de kosten te dekken voor de lezing van dr. Hanna Rijken. Er is echt een flinke 

inspanning gepleegd, maar deze mocht helaas niet baten omdat het project niet binnen de 

doelstelling van de subsidiënten viel. 

 
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 Ton Meijer. Er zijn wel voldoende voorgangers om tot 

een goede verdeling te komen (Jeroen de Wit, René Wilmink, Wim Dekker, Bert Jan van Haarlem, 

Bernadette van Litsenburg en Rob Kosterman). 

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

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

ook dit jaar extra uitnodigend. 

Jammer was dit jaar dat wij 4x hebben moeten uitwijken naar een andere repetitieruimte. In 

december kwam het gelukkig wel goed uit, omdat we konden repeteren in de Immanuëlkerk 

waar we de L&C ook zouden houden. De toenemende inzet van de Catharinakerk als 

concertpodium legt een voelbare druk op de beschikbaarheid van onze repetitieruimte op 

vrijdagavond. 

3. Ontvangen van nieuwe zangers: Sybe en Lilla verrichten deze taak. Nieuwe zangers worden goed 

in het geheel opgenomen, zodat zij zich snel thuisvoelen. 

4. Zorgen voor de koormantels: dat doet Lilla, waarbij ook coördineren van 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). 

6. Zorgen voor de koorbundels en midi-bestanden: 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. De midi-bestanden zijn vooral nuttig bij nieuwe of complexe 

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

Het bestuur vraagt koorleden die daar nog geen gebruik van maken dringend om hierin de eigen 

verantwoordelijkheid te nemen. 

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

van de Orde van Dienst, Gertruud en de dirigenten hebben 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 probeert het bestuur om aandacht van de pers te 

krijgen maar in het ED stond helemaal niets en in Groot Eindhoven slechts een heel kleine 

aankondiging.  

9. Publiciteit 

Op de digitale agenda van Groot Eindhoven wordt wel elke maand een tekst geplaatst over de 

Evensong en ook over de Lessons and Carols (dat verzorgt Gertruud). 

Ton Meijer plaatst de Evensongs in de Christelijke Concertagenda. 
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Het bestuur neemt nog in overweging of agenda’s van andere regionale huis-aan-huisbladen 

op dezelfde manier van informatie kunnen worden voorzien. 
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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  (Henk, 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) 
financiële zaken  (Jan) 
 
Communicatie/PR 
beheer website  (Ton) 
jaarfolder  (Gertruud) 
Facebook-pagina (Vacature) 
Sponsorwerving (Geert-Jan/Arjon) 
 
Beheer & gebruik ruimten 
zonodig vervangende repetitieruimte zoeken  (Henk/Dicky) 
Sleutelbeheer Cathrien  (Dicky en Sybe als reserve) 
Koffie/Thee tijdens vieringen en repetities (gratis)  (Dicky) 
openen/sluiten/verlichten kerk bij viering  (Dicky en Sybe als reserve) 
collecteren  (diverse koorleden) 
koster/gastheer/gastvrouw  (Dicky en Sybe) 
Podiumopbouw  (Jan, 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 
Coördinatie zangers - deelname inventariseren  (Ton) 
zoeken naar gastzangers  (vacature) 
Welkom heten en wegwijs maken gastzangers  (Sybe & Lilla) 
mantels en kraagjes (32 stuks) -  onderhoud  (Lilla) 
verdeling mantels onder gastzangers  (Lilla) 
mantels ophangen voor/na viering  (Diverse koorleden) 


