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Inhoudelijk jaarverslag 2021. 

Een jaar in het teken van Corona 

De eerste maanden van 2021 was er geen mogelijkheid om fysiek bij elkaar te komen en te zingen. 

De nieuwjaarsborrel houden we daarom begin januari online via Zoom. Alle koorleden en dirigent 

zijn vooraf voorzien van een persoonlijk borreltasje met vrolijke nootjes. Binnen de mogelijkheden is 

het een heel gezellig weerzien. 

Planning 

Niemand weet hoe het koorjaar verder zal verlopen. We melden ons vol goede hoop aan voor het 

Korenlint in september en zijn vast van plan om het Requiem van Fauré uit te gaan voeren. 

Ledenvergadering 

Op 21 maart is de ledenvergadering ook online. Om praktische redenen, bestuurswisselingen moeten 

gefaseerd, treedt Afra af als secretaris en komt Anneke in het bestuur. Aad treedt officieel af als 

penningmeester. 

PR en website 

De PR commissie maakt in mei een wervende nieuwsbrief om het contact met ons publiek warm te 

houden. Er zullen er nog drie volgen, waarvoor hulde! 

Barbara houdt de website en het ledengedeelte van de website het hele jaar accuraat bij. 

We kunnen weer… 

In juni worden de regels versoepeld en kunnen de repetities weer beginnen. Wat hebben we daar 

naar uit gekeken! De eerste repetitie wordt vooraf gegaan door een gezellig etentje bij de Oerkap. 

Ondanks de anderhalve meter afstand die nog steeds moet worden gehouden is het ontzettend 

gezellig. De koorrepetitie die aansluitend wordt gegeven, is in de Vrije School in Haarlem Noord. We 

zetten Afra in het zonnetje voor haar inzet als secretaris. 

De Kring is tot augustus niet voor ons beschikbaar. Remmert heeft een metamorfose ondergaan, is in 

de afgelopen periode flink afgevallen en staat weer vol energie te dirigeren.  

Maud 

Maud wordt door Remmert geïntroduceerd en zij zal ons de komende periode op de piano 

begeleiden. We oefenen voor het korenlint. 

Zomer 

De week erna is de repetitie in het Verhalenhuis. Daarna is het zomervakantie tot in augustus en 

kunnen we weer in de Kring repeteren, met nog steeds de coronaregels van handen ontsmetten, 

afstand houden etc. 

In verband met het verloop de laatste periode is er behoeft aan nieuwe leden, vooral tenoren.  

Projectleden 

De pogingen van koorleden om projectleden te werven zijn heel succesvol. Kees, Anneke, Bob, Peter, 

Joke en Jaap, Hans en later Joke sluiten zich op projectbasis bij ons aan. 

Korenlint 

Eind augustus krijgen we bericht dat het Korenlint niet door kan gaan.  



Corine 

Corine besluit in oktober over te stappen naar een koor in Heemskerk. Jammer maar begrijpelijk.  

Eetclub 

De eetclub organiseert 20 oktober een etentje in het Pakhuis waar een groot aantal koorleden aan 

meedoet. Daar nemen we officieel afscheid van Aad als bestuurs- en koorlid.  

Fauré februari 2022 

Inmiddels is er een ensemble samengesteld door Remmert om ons te begeleiden bij Fauré. De solo’s 

zullen door Ron en Afra worden gezongen. Het concert zal, althans dat denken we op dat moment, in 

februari 2022 plaatsvinden in de Lutherse kerk. 

Sarah in september 

Sarah neemt in september 3 repetities waar voor Remmert in verband met zijn rol in de opera 

Turandot. Zij werkt weer op een heel andere manier aan onze stemvorming. Het werd van beide 

kanten ervaren als een prettige samenwerking. 

Kerstuitvoering 

Er wordt ook een leuk plan gemaakt om samen te werken aan een kerstuitvoering in het 

Verhalenhuis met het jeugdkoor van Marina Besselink. Vooraf aan de repetitie met het ensemble in 

de Lutherse kerk worden er door een aantal kinderen van het jeugdkoor interviews gehouden met 

koorleden over het thema kerst. 

Het was best spannend en inspirerend om samen met koor en ensemble te oefenen. Afra en Ron 

brachten er ook hun solo ten gehore. 

Nogmaals corona.. 

We gingen op de woensdagavonden gemotiveerd verder met de repetities. Ondertussen bleef het 

onrustig wat betreft de coronamaatregelen. 

In november moesten we voor elke repetitie de QR code bij de koorleden checken. Helaas moeten 

we hierdoor ook afscheid nemen van Maud. Dan komt eind november het bericht dat er tot half 

januari 2022 een verbod is om ‘s-avonds te zingen. Dat heeft tot gevolg dat we met pijn in ons hart 

moeten besluiten om de kerstuitvoering af te zeggen en het concert uit te stellen. De geplande 

koordag in januari vervalt ook. 

2022 

We organiseren opnieuw de nieuwjaarsborrel via Zoom organiseren en blijven hopen op betere 

(koor)tijden. 

 

 

Haarlem, januari 2022 

Geja Muffels, voorzitter 

 

 

 


