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In dit nummer

- Notulen bestuursvergadering dd.24-09-201 5
• Oproep/vraag van Ger van Vliet
• Abt door Peter Willemse
• Agenda

Beste allemaal, de eerste nieuwsbrief na de
vakantie. Met het lome vakantiegevoel nog in de
benen, zijn we al weer aan het oefenen voor het
kerstconcert. De tijd vliegt. Ik heb besloten om
de rubriek "In de schijnwerper ..." voorlopig te
stoppen. Het is lastig om schrijvers te vinden. Ik
heb de indruk dat men niet graag over zichzelf
praat. Dat kan ik begrijpen, dat doe ik zelf ook
niet graag. Ik heb alleen niet zo veel zin om
mensen te gaan belagen om iets te doen waar

ze misschien minder zin in hebben. Vandaar. Echter,
wanneer iemand zin heeft om een column of iets
dergelijks te schrijven, schroom niet, het wordt
gewaardeerd. Volg het voorbeeld van Peter
Willemse, een regelmatige columnist die leuke
nostalgische anekdotes vertelt.
Verder ook in deze nieuwsbrief een vraag van Ger
van Vliet t.b.v. een project waarvoor hij zich inzet.
Veel leesplezier.

1.

hebben zich opgegeven.
-1 6-1 2: Concert in Kerstsfeer Groote Kerk
Maassluis: repertoire in overleg met Aldert.
-1 8-1 2: Kerstconcert H. Antonius Abt Kerk
Scheveningen:
Het ontvangen contract van HOC is onjuist inzake
datum en namen. Wel is het in rekening gebrachte
bedrag lager dan begroot. Chiel zal verzoeken om
een juist contract. John doet verslag van zijn
besprekingen met mevrouw Hofman van de
Antonius Abt Kerk. Mevrouw Oosthoek is haar
opvolger. Zaken als catering, ontruiming,
nooduitgangen en BHV zijn besproken. De
beschikbare ruimten voor omkleden en nazit zijn
beperkt. Hiervoor wordt naar oplossingen gezocht.
De website van de kerk biedt de mogelijkheid om
voor ons concert reclame te maken. Hiervan maken
we natuurlijk graag gebruik.
Tevens heeft John een lijst van bezoekers van
vorige Kerstconcerten samengesteld. Deze zal
gebruikt worden bij de PR rond het Kerstconcert om
veel aandacht te geven aan de gewijzigde
concertlocatie.
-24-1 2 Kerstnachtdienst Nieuwe Kerk Delft: nog
geen actie nodig
Via Aldert is er een verzoek van De Lofstem
binnengekomen om in het kader van hun 90-jarig
jubileum samen met Jubilate mee te werken aan
een mannenkooravond met geestelijk repertoire op
zaterdag 9 april 201 6. Besloten wordt om die
medewerking te verlenen.

• Van de redactie
• Van de bestuurstafel
- Notulen bestuursvergadering dd.03-09-201 5

Opening

De voorzitter opent de vergadering en gaat voor
in gebed.
2. Vaststelling agenda

De agenda wordt na aanvullingen inzake punt 8.
PR en punt 9 Diversen vastgesteld.
3. Notulen en actie/besluitenlijst
vergadering 28 mei 2015

- Notulen: Inhoudelijk en tekstueel zijn er geen
opmerkingen.
Als zodanig worden de notulen vastgesteld en
door de voorzitter en notulist ondertekend.
- Actielijst: punt 1 : wordt voorlopig
aangehouden tot nader overleg met Aldert.
Andere punten zijn afgehandeld of komen terug
op de agenda.
4. Ingekomen en uitgegane post

De ingekomen post wordt voor kennisgeving
aangenomen, m.u.v. de uitnodiging van Huub
van der Meer voor zijn 50-jarig huwelijksfeest,
dit zal door de voorzitter worden bezocht.
Naar aanleiding van de uitgegane post zal Chiel
de penningmeester van Jubilate een herinnering
inzake de afrekening van het Bevrijdingsconcert
sturen.
5. Evaluatie activiteiten:

-30/05: Inloopconcert Schiedam: iedereen is
ondanks de opstelling t.o.v. het publiek bijzonder
tevreden over het optreden.
-24/06:Slotrepetitie: Iedereen vindt dit een
7. P.R.
geslaagd evenement.
Chiel en Jan hebben op 24 juni, voorafgaande aan
de repetitie, een gesprek gehad met de mensen van
6. Concert en activiteitenagenda
de P.R. Daar zijn geen acties uit voortgekomen.
-09-09: Zomeravondzang Katwijk: 90 mannen
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Omdat Cees en Chiel ook administrator van de
website zijn blijkt het up-to-date houden hiervan
sneller en gemakkelijker te gaan.
Na overleg wordt besloten om voortaan in de
Nieuwsbrief ook melding te maken van de zieke
leden en de verjaardagen en bruiloften van de
leden.
Het voorstel van Aldert om mannelijke
familieleden van leden mee te laten brengen
naar de novemberrepetities om drie liederen in te
studeren die tijdens het Kerstconcert ten gehore
zullen worden gebracht, krijgt de instemming van
de vergadering. De jaarlijkse september-openhuis actie zal door John en Chiel worden
geactiveerd.
John zal een afspraak maken met de fotograaf
om voorafgaand aan de generale repetitie van
het Kerstconcert op 1 8 december a.s. 1 5:00 uur
een koorfoto te maken.
8. Diversen

- 201 7 90-Jarig jubileum CRM: In overleg wordt
besloten dat een ieder zijn gedachten hierover
zal laten gaan. Ook Aldert zal worden gevraagd
zijn eventuele ideeën in te brengen. Chiel zal in
de archieven informatie van eerdere jubilea
zoeken. De vergadering is van mening dat een
“publiekstrekker” noodzakelijk zal zijn.
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9. Sluiting:

Om 21 .20 uur sluit de voorzitter de vergadering.

kerk op Scheveningen.
24-1 2-201 5: Medewerking Kerstnachtdienst
De voorzitter opent de vergadering met gebed.
Nieuwe Kerk Delft: wordt de Oude Kerk, aanvang
Ingekomen post
eveneens 20.00 uur. Het CRM zingt 6 liederen en er
Ditmaal slechts één brief. Namelijk van de
is gelegenheid tot samenzang.
dochter van Freek Mos, ons overleden koorlid,
Over de medewerking aan de Dienst aan Zee in
waarin zij bedankt voor het ‘in memoriam’ in de
februari 201 6 zal in de oktobervergadering een
nieuwsbrief.
besluit worden genomen.
Op 9 april 201 6 werken we mee aan het concert
Evaluatie
De zomerzangavond in Katwijk is goed verlopen. van Alderts koor ‘De Lofstem’ in Broek op
Er was een bevredigende opkomst van de leden Langendijk t.g.v. het 90-jarig bestaan van het koor.
Voor het voorjaarsconcert, geplande datum 29 april,
en het koor wist zich moeiteloos aan te passen
worden twee kerken, in Poeldijk en Naaldwijk,
aan het verschil in tempo van de beide
bekeken.
organisten.
Als dank ontving de penningmeester een bedrag
Financiën
van € 1 50,--.
De aangepaste begroting voor het Kerstconcert
wordt besproken en vastgesteld. Ook van de
(Concert)agenda
bijgestelde begroting voor 201 5 wordt
1 6-1 2-201 5: Concert in Kerstsfeer Grote Kerk
Maassluis: aanvang 20.00 uur. Het concert duurt kennisgenomen.
ca. 5 kwartier zonder pauze.
P.R.
1 8-1 2-201 5: Kerstconcert in de H.Antonius Abt
Met Arjo van der Sar zal worden gesproken over de
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Voorstellen worden verwacht in de komende
vergadering.
- Bestuursverkiezing 201 6: Omdat Cees en Dick in
201 6 aftredend en niet herkiesbaar zijn, komen de
functies van muziekcommissarissen (MC) vacant.
Zij willen echter wel MC blijven, maar niet in het
bestuur. De statuten geven echter aan dat het
bestuur uit zeven personen, waaronder twee MC,
bestaat. Voorgesteld wordt om de statuten op dit
punt te wijzigen: Bestuursgrootte te wijzigen van 7
in 5 personen, MC een functie maken á la de
administrateur. in de komende vergadering zal
besloten worden of deze wijziging aan de ALV zal
worden voorgelegd.
- Koorreis 201 6: De pepermunt- en stroopwafelactie heeft netto € 500 opgeleverd. Verder heeft
John de voor de reis benodigde info over Thüringen
opgevraagd en ontvangen
- Herfstvakantie: Er is een verzoek van Aldert om
voor repetitie in de herfstvakantie Aarnoud te
benaderen om hem te vervangen. Aarnoud is
echter de betreffende datum bezet. Daarom wordt
besloten om woensdag 21 oktober a.s. geen
repetitie te houden.

Nieuwsbrief
Jaargang 63, Aug/Sept 2015 nummer 4

mogelijkheid van een regelmatiger verschijning van van zaken en van het overleg met M.T.C.
de nieuwsbrief.
- 90-jarig jubileum in 201 7: besloten wordt een
jubileumcommissie in te stellen, bestaande uit 3 leden
Diversen
en 2 bestuursleden. Inmiddels zijn enkele leden
- koorreis: John geeft een toelichting op de stand
hiervoor benaderd.
Wat een galm in de Abt.
Het is zomer maar niet zo warm.
De deuren van de Antonius Abt kerk aan de
Scheveningseweg staan wijd open om bezoekers
te ontvangen op de donderdagmiddag
orgelbespeling van een half uur.
Het kleinschalige publiek, waaronder enkele CRM
leden waren vol verwachting hoe het zou klinken
als Aarnoud de Groen de klavieren beroerde.
Ja, hij was de organist op deze middag.
Nou, mensen, het was geweldig!
Hard, zacht, virtuoos en alles wat er tussen zit
waren uitstekend aanwezig.
Niets mis mee.
Dennis Bedard was de componist uit Canada.
Steeds meer organisten spelen zijn muziek.
Groots en indrukwekkend dat kun je van Aarnoud
verwachten!
Natuurlijk waren de CRM mensen benieuwd hoe
de klank in de kerk over zou komen.
Nou, die kwam over!
Dat wordt smullen met ons eerste Kerstconcert in

december.
Na de Grote Kerk waar we 28 jaar kerstconcerten
gaven gaat dat nu gebeuren in de Antonius Abt kerk
"op" Scheveningen.
De kerk zal dan goed gevuld zijn en dan is de klank
ook heel anders.
Maar ... het zal verrassend klinken zowel de
mannenzang, solisten en het orgel.
Zelfs de banken zitten goed en de entourage in de
mooie Abt kerk is geweldig!
Een tijdje geleden zijn Aldert en een kleine groep
zangers al bezig geweest met testen en dat kwam
goed over.
Dus mensen, kijk er naar uit en maak anderen
nieuwsgierig!
Een mooie kerk en een prachtig orgel.
Ineens moet ik denken aan die grote oplegger vol met
meterslange orgelpijpen uit een Haagse kerk.
Ze gaan op transport naar Noorwegen.
Jullie laat ik raden uit welke kerk dat is gehaald.
Gelukkig niet uit de Antonius Abt "op" Scheveningen.
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Gevraagd.

Wekelijks draai ik een uur klassieke muziek voor mensen die lijden aan dementie, ik vertel er wat bij en
houd rekening met de periode. In de Passietijd bv liet ik horen het Erbarme dich uit de Mattheus Passion
gezongen door Aafje Heinis. Je had de reacties moeten zien. Dat doe ik in een verpleeghuis. Ik zal je
zeggen dat het dankbaar werk is. Kortere werken en dus geen hele symfonieën. Je ziet ze opfleuren en bij
bekende werken wordt meegezongen, voor zover dat gaat.
Nou ben ik op zoek naar klassieke cd’s in elk genre. Wellicht hebben jullie cd’s staan waarbij je jezelf
afvraagt wat moet ik er mee. Die zou ik graag willen hebben. Er zijn al cd’s om te draaien maar er zijn er
een aantal die niet zo best meer zijn, dus ik hou mij aanbevolen.
Ger van Vliet, bas 2.
Bedankt: per 1 juli 201 5 : Fred van Klaveren ( t2)
Piet Krijtenburg (b1 )
per 1 augustus: Rinus van de Ende (b1 )
Nieuw ledenbestand
:1 23
2015
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2016

1 6-1 2: Concert in Kerstsfeer Groote Kerk Maassluis. 09-04: Medewerking jubileumconcert "De Lofstem",
1 8-1 2: CRM Kerstconcert H. Antonius Abt Kerk
Broek op Langendijk
Scheveningen
22-04: CRM Voorjaarsconcert, Oude Kerk, Naaldwijk
24-1 2: Kerstnachtdienst in de Oude Kerk, Delft
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