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Jaarverslag bestuur  
Periode 01 januari 2020 – 31 december 2020 
 
In het verslagjaar bestond het bestuur uit:  
Ton Meijer (redacteur koorboek en Orde van Dienst)  
Sybe Travaille (interim voorzitter en koorcoördinator) 
Jan Timmer (penningmeester) 
Gertruud Smit (secretaris)  
Henk Kooiker vulde het bestuur aan door als adviseur mee te denken. 
 
Het bestuur heeft in het verslagjaar vier keer formeel vergaderd: op 17 januari, 13 maart, 21 
augustus en 18 november. Daarnaast is er veel informeel overleg geweest, resulterend in 
mededelingen aan koor, dirigenten en voorgangers op 25 maart, 24 april, 13 mei, 1 juuli, 14 augustus 
en 24 november.  
Op 24 januari 2020 is een informatieavond voor de leden gehouden. 
Op 18 december is gepoogd om een online koorbijeenkomst te organiseren, maar dit kon wegens 
gebrek aan belangstelling niet doorgaan. 
 
Terugkerende bespreekpunten waren:  
1. Bestuursfuncties 

o Er is nog steeds sprake van een interimvoorzitter, de zoektocht naar een vaste voorzitter 

is tijdelijk gestaakt omdat COVID alle aandacht vroeg. 

o Na het overlijden van haar zwager in juli, heeft Gertruud besloten om naar Vlissingen te 

verhuizen om beter voor haar moeder en zus te kunnen zorgen. Daardoor komt de 

functie van secretaris vacant. 

2. Koordirectie en Organisten 

Met de dirigenten en organisten is overleg geweest over de bezoldiging tijdens de COVID crisis, 

afspraken met wederzijdse instemming zijn gemaakt en het is financieel correct afgehandeld. 

Dirigenten zijn: Fred Vonk en Kees Doevendans. Organisten zijn Gerard Habraken en Niels de 

Klerk. 

3. Voorgangers 

Wegens de COVID crisis hebben wij slechts tweemaal een evensong verzorgd. Onze gebruikelijke 

voorgangers zijn: Bernadette Litsenburg, René Wilmink, Rob Kosterman, Jeroen de Wit, Wim 

Dekker en Bert-Jan van Haarlem. 

4. Zangers  

Het aantal vaste zangers blijft min of meer stabiel, maar het is wel erg kwetsbaar. Het is niet 

duidelijk welk effect de COVID-crisis heeft gehad op het ledenbestand.  

5. Financiën 

Bijna alle koorleden hebben hun jaarbijdrage betaald ondanks de COVID-crisis. Inkomsten als 

gastzangers, collecte en donaties zijn er nauwelijks geweest. Het bestuur besluit om over 2021 

geen koorbijdrage te vragen, omdat tot de zomer 2021 geen repetities en Evensongs zullen 

worden georganiseerd.  

6. Bijzondere activiteiten: vanwege COVID geen bijzondere activiteiten in 2020 
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7. Website 

Ton Meijer zorgt ervoor dat de website informatief en actueel blijft. 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 . 

8. Werven van sponsors of subsidies: vanwege COVID in 2020 niet aan de orde geweest. 

 

 
Vanwege de COVID-crisis heeft het bestuur getracht aandacht aan binding te besteden.  
o  Er is regelmatig per mail contact gezocht met informatie over de stand van zaken rondom de 

mogelijkheid om te zingen, links naar koormuziek en tips om de stem op orde te houden. Mails 

zijn verzonden op: 25 maart, 24 april, 13 mei, 1 juli, 14 augustus en 24 november. 

o Er is een poging gedaan om een online koorbijeenkomst te organiseren op 18 december in 

aanloop naar Kerst. Helaas was hiervoor weinig animo en is deze bijeenkomst afgelast. 

o Kerkredacties zijn ook regelmatig op de hoogte gebracht van de uitgestelde evensongactiviteiten.  

http://www.capellavesperale.nl/

