Jaarverslag 2020
In het verslag van 2020 een overzicht van het wel en wee van ons koor, in een
wel bijzonder jaar. Nota bene in ons jubileumjaar worden de plannen door de
coronapandemie verijdeld en waren we vanaf 9 maart niet meer in de
gelegenheid om samen te zingen en te repeteren. Maar goed, hierbij het
verslag.
Het aantal leden:
Op 1 januari 2020 telde het koor 50 leden:14 sopranen,17 alten,11 bassen en 8
tenoren.
In 2020 hebben we drie nieuwe leden verwelkomd: Op 27 januari kwam Arni Bennik
de sopranen versterken, dat deden op 3 maart Trudie Geertman en Annemarie
Kastelijn ook. Op 10 februari vertrok vanwege haar werkzaamheden Trudy
Mosterman als sopraan. In totaal dus 2 sopranen meer, dus 16 sopranen.
Op 1 juli verlieten Frans en Lena van Berkel het koor. Dus 1 alt en 1 tenor minder.
Het koor telt dus per 31 december 2020 wederom 50 leden: 16 sopranen, 16 alten,
11 bassen en 7 tenoren.
In 2020 waren er 4 jubilarissen: Annie van Rossum 12,5 jaar bij het koor; twee leden
waren 25 jaar bij het koor: Lena Bakker en Gerrit van Gorkum . En natuurlijk het 50
jarig jubileum van de oprichter van het koor, Frans van Berkel . Er is voor Frans een
Liber Amicorum gemaakt door alle leden. Dit boek is aan Frans overhandigd bij de
viering van zijn 60 jarig huwelijksjubileum op 29 juni 2020. Aan de overige
jubilarissen zal, zodra we als koor weer bij elkaar kunnen komen, aandacht worden
besteed.
Concerten
Het was natuurlijk de bedoeling dat we op 16 en 17 mei in het Spectrum ons
jubileumconcert zouden uitvoeren. Maar helaas is dat niet doorgegaan vanwege de
coronamaatregelen. In ons optimisme is het toen verplaatst naar november, maar de
realiteit van de coronapandemie heeft ons doen besluiten het jubileumconcert
helemaal af te gelasten. Het kan immers nog wel tot na de zomer van 2021 duren
voordat we weer met zijn alleen kunnen gaan zingen.
Ook de geplande deelname aan het 45 jarig jubileum concert van het Stedelijk
Helmonds Seniorenkoor op 25 oktober ging niet door. En natuurlijk ook niet Rooi
Volkoren, eveneens in oktober.
Maar er is toch nog gezongen: op 29 juni hebben we buiten, voor hun appartement,
op gepaste afstand een muzikale aubade gegeven voor het bruidspaar Frans en
Lena van Berkel vanwege het 60 jarig huwelijk. Ofschoon onvoorbereid was het een
fijne ervaring om hoe dan ook weer samen te zingen, en dan ook nog speciaal voor
Frans en Lena.
En op de valreep van 2020 konden we zelf nog eens nagenieten van ons
Kerstconcert van 2017 in de Kerk te Nijnsel in samenwerking met een ensemble van
Nos Jungit Apollo en op orgel Jos Friedrich. Dit concert is tijdens de Kerstdagen
uitgezonden door TV Meierij.

3. En dan nog dit…
Op maandag 27 januari 2020 bestond het koor precies 50 jaar. Reden om tijdens de
pauze van onze repetitie daar even aandacht aan te besteden. Frans had de eer om
een grote jubileumtaart te mogen aansnijden.
Maandag 10 februari geen repetitie maar de jaarvergadering over het jaar 2019.
Die vergadering stond, begrijpelijk, geheel in het teken van het komende jubileum in
mei.
In het voorjaar heeft ook de jubileumcommissie ( samenvoeging van bestuur, PR
commissie, muziekcommissie en concertcommissie en activiteitencommissie)
meerdere keren vergaderd. Het programma voor het jubileumconcert stond voor een
groot deel in de steigers, contacten en afspraken waren gelegd met externe artiesten
en medewerkers( Dansgroep Yvonne den Dekker, Slagwerkgroep Rythm Impact,
talentleerlingen van Nicole, Hanneke Hermes als regisseuse, Thijs Arts als
spreekstalmeester, de medewerkers van theater het Spectrum, de MooiRooikrant etc
etc).
En toen kwam de intelligente lockdown…..met als gevolg dat we tot op heden nog
steeds niet als koor kunnen repeteren, laat staan optreden.
In de maanden juni en juli hebben de bestuursleden iedereen gebeld om te
informeren naar hun bevindingen en welzijn in deze coronatijd. Er is veel geklust in
en om huis, er is best veel gewandeld en gefietst. Onder de leden heeft coronavirus
nauwelijks toegeslagen, maar wel bij enkele familieleden.
Het bestuur heeft een paar keer online vergaderd, en een enkele keer op 1,5 meter
afstand in de tuin. Belangrijkste bespreekpunten waren natuurlijk het contact met de
koorleden en welke mogelijkheden zijn er om, binnen de regels van het RIVM, te
gaan zingen. En dan gaat het natuurlijk in de eerste plaats om een geschikte ruimte,
die aan de RIVM regels voldoet. Dat viel nog niet mee, Mariendael is al bezet op
maandagavond, en een aantal eigenaren van eventueel geschikte ruimtes
(auditorium of gymzalen van basisscholen, gemeentehuis, zaal in Odendael) durfden
het niet aan om de ruimte beschikbaar te stellen.
Op 7 september van dit jaar hebben we een informele bijeenkomst gehouden voor
alle leden van Polyhymnia in de Gasthuishoeve. Onder het genot van een hapje en
een drankje hebben we elkaar weer bijgepraat!
De digitale Anjeractie heeft 293,38 euro opgebracht. Ook de Rabobank Grote Club
Actie bracht bij ons geld in het laadje: 350,83 euro.
Het kalenderjaar 2020 heeft het bestuur afgesloten met een Kerst- en
Nieuwjaarswens, vergezeld door een mooi Kerstpakket met wat lekkers!
Tenslotte, ondanks de coronapandemie, is er binnen het koor veel werk verzet, met
name voor het jubileumconcert en het afscheid van Frans. Dank aan iedereen die
zich, op welke manier dan ook, daarvoor hebben ingezet.

