
Bestuurlijk jaarverslag Capella Vesperale Eindhoven over 2021 
 
Samenvatting: 
Het bestuur heeft regelmatig een vinger aan de pols gehouden en zich van de actualiteit op de 
hoogte gesteld.  
Het was een bewogen jaar, waarin weinig fysieke contacten konden plaatsvinden. Uiteindelijk waren 
dat 3 Evensongs in september, oktober en november. De pandemie maakt dat de L&C’s, die een 
prachtig afscheidsmoment hadden moeten vormen, moesten worden afgelast op het allerlaatste 
moment. 
Het aantal leden is dusdanig teruggelopen dat het risico’s voor de minimale bezetting oplevert. 
Hierdoor ziet het bestuur zich genoodzaakt de opheffing van het koor in gang te zetten. Eind 
december komt er enige hoop dat het koor onder een nieuw bestuur wellicht een doorstart kan 
krijgen in 2022. Dit is afhankelijk van drie voorwaarden: 
Aan de voorwaarden van de statuten moet worden voldaan. 
Er moet een voltallig bestuur zijn 
De ANBI status en wat daarvoor nodig is moet gecontinueerd worden, daaronder valt ook het beheer 
van de website. 
 
Hieronder een chronologisch overzicht van de bestuurlijke activiteiten. 
 
5 februari 2021: Uitgangspunten voor 2021 zijn: geen contributie vragen aan degenen die in 2020 al 
volledig hebben betaald; op zijn vroegst in september 2021 weer gaan zingen; dit jaar geen nieuwe 
muziek kopen. 
Ton heeft een rooster voor de Psalmen gemaakt (hij noemt dit het Catharina Psalter) dat doorloopt 
tot en met maart 2028!! Het bestaat uit 4 sets en als we de vier sets allemaal een keer willen zingen 
dan komen we ergens in 2052 terecht. Of de Capella dan nog bestaat is de vraag. Maar dit is 
misschien een stimulans om aan het voortbestaan middels verjonging en/of uitbreiding te werken. 
Dit Psalter is geen verplichting, maar een handreiking zoals Ton dat de afgelopen jaren maandelijks 
gedaan heeft. Alle psalmen komen vanzelf voorbij. Het bestuur stemt hier mee in.  
Gertruud is eind januari 2021 naar Vlissingen verhuisd, het ligt niet in de lijn der verwachting dat ze 
volwaardig koor- en bestuurslid blijft, maar hooguit als gastzanger blijft participeren. Daardoor komt 
haar rol in het bestuur vacant. Totdat er een opvolger is, blijft ze secretaris en daarvoor is de KvK 
inschrijving ook (tijdelijk) op haar adres gezet. 

 
10 maart: bericht aan koorleden in maart dat september voorlopig als eerstvogende Evensongs 
mogelijkheid staat geagendeerd, met nog Evensongs in oktober, november en L&C in december. 
Voorgenomen data: 19 september, 17 oktober, 21 november en 19 en 24 december (L&C 2x: Agnus 
Dei kerk en Sint Catharinakerk). Peiling onder de koorleden over aanpassing repetitieschema en 
locatie en peiling interesse in opvolging Gertruud. 
 
26 maart: bespreking inventarisatie onder koorleden. Er is geen belangstelling voor opvolging in het 
bestuur. Een ruime meerderheid is akkoord met aanpassing van enkele repetitiedata en locaties dat 
betekent 1e repetitie op zaterdagochtend 10.00 uur in Waalre, overige repetities in de Catharinakerk 
om 19.45 uur op vrijdagavond. 
 
28 mei: het bestuur maakt zich zorgen over het ledenbestand. Ideeën moeten worden gegenereerd 
om leden te werven. Zonder aanwas, ziet het bestuur de toekomst somber tegemoet. Gertruud en 
Sybe zullen hiervoor voorstellen indienen, met als richtdatum acties begin 2022 inzetten. 
1 juni: bericht aan koorleden over voorgestelde hervatting Evensongs in september en aanpassingen 
in tijden en locaties voor de repetities. 



9 juli: Vanaf maart 2022 kan het hoofdorgel in de Cathrien niet gebruikt worden in verband met een 
revisie. Verenigingen moeten gaan voldoen aan de WBTR? Deze wet is per 1/7 2021 ingegaan. Ton 
trekt na of wij al aan de voorwaarden voldoen of wat er nog voor moet worden aangevuld. 
 
12 juli: bericht aan koorzangers over voortgang en voorbereidingen hervatting kooractiviteiten. 
 
14 juli: gesprek Gertruud en Sybe om ideeën te genereren voor het werven van leden. Gedacht 
wordt o.a. aan een workshop voor scholieren (BO, VO) en hun ouders. 
 
17 oktober: Naast Gertruud geven ook Ton (koor- en bestuurslid) en Kees Doevendans (dirigent) aan 
dat zij per 1/1/2022 afscheid nemen van de Capella. De situatie is nu zo nijpend dat het bestuur zich 
genoodzaakt ziet de opheffing van de Capella in gang te zetten. 
 
6 november: bericht aan koorleden dat QR-code verplicht getoond moet worden bij repetities. 
 
6 november: definitief maken van besluit tot opheffing; ook de oprichters, kerkredacties, gastzangers 
en vrienden/belangstellenden informeren over voornemen tot opheffing. Ton plaatst tekst op de 
achterzijde van de OvD van november. Chris Mondt heeft een stuk ingezonden, dat met de Pers 
gedeeld zal worden. 
 
7 december: bericht aan de koorleden over dreigende lockdown. Ivm de avond lockdown worden de 
repetities van vrijdagavond 10 en 17 december verplaatst naar zaterdag 11 en 18 december in de 
AD-kerk. Koorleden die dit niet in lijn met het regeringsbeleid of te riskant vinden, hebben de 
persoonlijke vrijheid om niet deel te nemen. Kees Doevendans kan wegens hartinfarct niet 
meezingen.  
 
10 december: bericht aan koorleden dat het met Kees Doevendans goed gaat. 
 
15 december: bericht aan koorleden over gevolgen Omicron, er zal op 18 december een peiling 
onder de koorleden worden gehouden of er nog voldoende draagvlak is voor het laten doorgaan van 
beide L&C’s. 
 
17 december: vervolg op voornemen tot opheffing: Fred Vonk stelt pogingen in het werk om een 
nieuw bestuur te vormen zodat de CVE niet opgeheven hoeft te worden. Het bestuur schort 
definitieve besluitvorming op tot half januari (16/1/2022) in afwachting van deze ontwikkeling. 
Besluit om L&C’s toch géén doorgang te laten vinden, niet alleen vanwege landelijk beleid, maar ook 
vanwege meerdere koorleden die ziek zijn of het niet meer verantwoord vinden om deel te nemen.  
 
17 december: bericht aan koorleden over afgelasting L&C’s en opschorten afscheidsbijeenkomst 16 
januari naar later moment in 2022. Dit bericht leidt tot veel teleurstelling. 
 
23 december: artikel in ED over de opheffing van de CVE naar aanleiding van bericht van Chris Mondt 
en een interview dat op basis daarvan op 16 december plaatsvond met Gertruud Smit. Het artikel 
verscheen helaas op een ongelukkig moment en bleek bovendien ook flink uit zijn context te zijn 
getrokken. 
 
 
15 januari 2022 
Gertruud Smit 


