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van de secretaris 

 

JAARVERSLAG 2021 

 
 
Het jaar 2021 is achter de rug en aan het begin van het nieuwe jaar volgt het 
gebruikelijke jaarverslag. Daarin kunnen we teruglezen wat er het afgelopen jaar in 
ons koor is gepasseerd. 
 
 
1e kwartaal 
Normaal gesproken beginnen we weer met repeteren in de eerste week van het 
nieuwe jaar maar dat is dit keer niet aan de orde i.v.m. Corona. Alle repetities liggen 
stil en we besluiten dat er vanaf januari tot nader orde geen contributie betaald hoeft 
te worden. Het bestuur vergadert in de maanden januari, februari en maart digitaal. In 
de bestuursvergadering van februari wordt besloten dat er m.i.v. 1 maart weer 
contributie betaald moet worden, want we moeten onze financiële positie goed in het 
oog houden. De dirigent wordt steeds  doorbetaald.  
 
Omdat we niet fysiek bij elkaar kunnen komen worden er voorbereidingen getroffen 
voor het houden van een digitale ledenvergadering in februari.  Het is van belang dat 
de leden gelegenheid krijgen om hun stem te laten horen over het gevoerde beleid in 
het afgelopen jaar, en ook om suggesties aan te dragen voor het nog uit te voeren 
beleid. Alle stukken voor de ledenvergadering  worden op de website geplaatst. Het  
betreft de notulen van de ledenvergadering 6 febr. 2020, jaarverslag secretaris over 
2020, jaarrekening en balans over 2020 en begroting 2021, verslag kascommissie, 
relevante opmerkingen van het bestuur en voorstellen voor vervulling 
bestuursvacatures. 
Er wordt een brief naar de leden verstuurd met uitleg over de te volgen digitale 
procedure. Om deze procedure rechtsgeldig te laten zijn is het nodig dat alle leden 
akkoord gaan met deze procedure. Bij het einde van de procedure is het ook 
noodzakelijk dat de leden weer akkoord gaan. Vervolgens laat het bestuur de uitslag 
van de eindstemming aan de koorleden weten. Daarmee is voldaan aan de bestuurlijke 
verplichting om de leden te informeren en om toestemming te vragen om met het 
gevoerde beleid verder te gaan.  
Het is gebruikelijk dat in de ledenvergadering de jubilarissen gehuldigd worden, maar 
omdat dit nu niet mogelijk is wordt dat op een later tijdstip gedaan. Drie jubilarissen 
zijn 25 jaar lid en één jubilaris is 50 jaar lid.  Zij krijgen een bos bloemen en een 
oorkonde alvast thuisbezorgd. 
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Na de ledenvergadering hebben we 2 vacatures. De voorzitter neemt afscheid na 12 
jaar bestuurslid te zijn geweest en de penningmeester neemt na 10 jaar besturen ook 
afscheid. Er worden veel koorleden benaderd of ze een bestuursfunctie willen 
vervullen. Daar komen helaas geen positieve reacties op. Er komen 20 reacties van 
leden die wel hand- en spandiensten willen vervullen maar geen bestuursfunctie. 
In maart wordt er een brief naar de leden verstuurd waarin uiteengezet wordt wat het 
betekend als zich geen nieuwe bestuursleden aanmelden. Het bestuur doet nog het 
volgende voorstel aan de leden. Het bestuur stelt dat er misschien partners van leden 
zijn die een bestuursfunctie willen vervullen. 
Ook wordt in de brief de volgende vraag aan de leden gesteld: “Wie van de leden komt 
daadwerkelijk naar de repetitie als we hopelijk in september weer kunnen starten”. En 
hoe zien de koorleden het voortbestaan van het koor als er geen nieuwe bestuursleden 
worden gevonden. Heeft het koor dan nog bestaansrecht. Op deze brief moet door de 
leden voor 16 maart gereageerd worden. Van de 67 leden komen er, als we weer 
kunnen beginnen, 62 terug en 5 twijfelen. Sommige koorleden komen met de 
suggestie om dan bestuursleden van buiten het koor aan te trekken. Lukt dat niet dan 
wellicht het koor opheffen. Dan komt er bericht dat een koorlid  zich bereid heeft 
verklaard de taak van voorzitter op zich te nemen. 
 
In de bestuursvergadering van maart neemt het bestuur het besluit om de VEG als 
repetitieruimte te verlaten. De ruimte is i.v.m. de maatregelen die voor corona gelden 
niet meer geschikt. De huurovereenkomst wordt opgezegd en er vindt tevens een 
gesprek plaats met de VEG. Zij begrijpen ons besluit volledig en we gaan in goede 
harmonie uit elkaar. Onze nieuwe repetitielocatie wordt met ingang van 1 september 
de Burgwal. Voorlopig repeteren we daar in de kerkzaal waar we op ruime afstand van 
elkaar kunnen zitten.  Als die maatregel niet meer van kracht is gaan we naar de grote 
zaal. Tevens is dit de laatste vergadering van de huidige voorzitter.  
 
 
2e kwartaal 
De functie van penningmeester is in april nog steeds niet ingevuld. Het bestuur stuurt 
opnieuw een brief naar de leden waarin dringend wordt gevraagd of de koorleden nog 
eens na willen denken over deze bestuursfunctie. Ook daar komt geen reactie op en 
het bestuur besluit noodgedwongen om nu buiten de deur te gaan kijken. Er melden 
zich wat mensen van buiten aan maar die trekken zich na rijp beraad toch terug. En 
zo zijn we weer terug bij af. Het bestuur besluit om nog een keer een koorlid te 
benaderen voor het penningmeesterschap.  Die besluit uiteindelijk om die taak op zich 
te nemen maar wel met de nodige restricties. De  boekhouding kan hij er niet bij doen. 
Een ander koorlid wordt daarvoor benaderd en hij wordt administrateur onder de 
voorwaarde dat hij geen bestuursvergaderingen hoeft bij te wonen. Het bestuur gaat 
daarmee akkoord. De eerstgenoemde wordt penningmeester en vormt zo de 
verbinding tussen bestuur en administrateur. 
 
Op 29 juni houden we een extra ledenvergadering in onze nieuwe repetitielocatie de 
Burgwal. Er zijn 40 leden aanwezig, 26 afwezig waarvan 10 met kennisgeving. De 
huidige voorzitter leidt de eerste helft van de vergadering waarin we de afgelopen 
periode evalueren en kijken naar de komende periode. Daarna neemt de nieuwe 
voorzitter het van hem over. De afgetreden bestuursleden worden bedankt voor hun 
inspanningen al die jaren. Als dank krijgen beiden een sculptuur. Ook worden in de 
vergadering de eerder genoemde jubilarissen gehuldigd. De voorzitter bedankt hen 
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voor hun trouw aan de vereniging. Een koorlid krijgt omdat zij 50 jaar lid is ook de 
sculptuur uitgereikt. De dirigent vertelt  het een en ander over het Weihnachtsoratorium 
dat we op 10 december  hopen uit te voeren. We besluiten de cantates 1, 2, 5 en 6 uit 
te voeren.  
 
 
3e kwartaal 
Op de bestuursvergadering  in augustus nemen we het besluit om de concertreis door 
te schuiven naar 2023. Het is in de gegeven omstandigheden niet verantwoord om op 
concertreis te gaan. 
 
Op 7 september hervatten we de repetities in onze nieuwe repetitielocatie de Burgwal. 
De 1e maand repeteren we i.v.m. corona in groepen. Eerst de sopranen en alten en 
daarna de bassen en tenoren. Vanaf 5 oktober repeteren we weer met het hele koor. 
In de Burgwal kunnen we op ruime afstand zitten van elkaar en kunnen we ons zo aan 
de voorgeschreven maatregelen houden. 
 
Op zaterdag 25 september vindt het jaarlijkse bestuursuitje plaats. We gaan dit jaar 
naar de Marker Wadden. We vertrekken vanuit Lelystad met de boot. Na een uur varen 
komen we aan. De  gids staat al te wachten en leidt ons het eiland rond. We krijgen 
een uitgebreide uitleg van hem over  het ontstaan van de Marker Wadden. Heel 
interessant om te horen hoe dit  prachtige natuurgebied tot stand is gekomen. Daarna 
vertrekken we weer met de boot richting Lelystad en vandaar naar Urk om als afsluiting 
nog wat met elkaar te eten. Ook de repetitor is hierbij  aanwezig als dank voor de vele 
jaren dat hij repetitor van Immanuel is geweest. 
 
 
4e kwartaal 
Op vrijdag 5 november besluit het bestuur om het concert van het 
Weihnachtsoratorium af te gelasten. De besmettingen met Corona lopen zo op dat het 
niet verantwoord is om het concert door te laten gaan. De leden worden de 
eerstvolgende repetitie daarover ingelicht. We spreken af dat  elke 1e dinsdag van de 
maand het Weihnachtsoratorium wordt gerepeteerd. Zo blijven we er mee bezig. Onze 
nieuwe repetitor zal dan ook aanwezig zijn om ons te begeleiden. Het concert schuiven 
we door naar 9 december 2022. De dirigent wordt gevraagd om een programma 
samen te stellen voor het concert op 20 mei 2022. Dat worden de volgende werken. 
Het Gloria van Vivaldi, Missa Brevis Sancti Joannis de Deo van Haydn en een cantate 
van Bach. In het voorjaar 2023 de Paulus van Mendelsohn. 
Van elk koorlid wordt op 9 november bij binnenkomst de QR code gecontroleerd. 
Dan komt er bericht dat er enkele coronabesmettingen binnen het koor zijn. Het 
bestuur besluit direct om de komende repetities in de maand november niet door te 
laten gaan.  
 
Op 3 december is er weer een persconferentie van het kabinet en dan wordt duidelijk 
dat we voorlopig niet kunnen beginnen met repeteren.  Wanneer dat wel weer mogelijk 
wordt zullen we moeten afwachten.  
 
 
 
Algemeen 
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Het bestuur heeft in 2021 negen keer vergaderd. De vergaderingen vinden in principe 
elke eerste maandag van de maand plaats. Indien mogelijk bij één van de 
bestuursleden thuis. We werken zoveel mogelijk digitaal.  Alle bestanden van 
Immanuel staan in de cloudopslag van Strato. Het bestuur heeft een 
gezamenlijke omgeving die voor alle bestuursleden toegankelijk is en een 
persoonlijke omgeving voor elk bestuurslid. Het bestuurlijk overleg met onze dirigent 
heeft dit jaar twee keer plaatsgevonden. De volgende punten komen hierbij aan de 
orde. Samenwerking koor en bestuur, studie dirigent, financiën, concert 2022/2023, 
kwaliteitsverbetering van het koor en wat verder ter tafel komt. Het bestuur van 
Immanuel bestaat in 2021 uit de volgende leden: 

-   voorzitter  aftredend 2025  
-   1e secretaris  aftredend 2022 
-   2e secretaris  aftredend 2022 
-       penningmeester aftredend 2025 
-   algemeen adjunct aftredend 2023 
 

 
Naast het bestuur zijn er ook verschillende commissies actief.  
Zo heeft de sponsorcommissie de lastige taak om te proberen nieuwe sponsoren te 
vinden. Dat valt nog niet mee, maar er wordt hard aan gewerkt.  Sponsoring wordt 
steeds belangrijker omdat subsidieverstrekking door de gemeente ook steeds meer 
onder druk komt te staan.  Helaas bestaat de sponsorcommissie nog maar uit 1 
persoon. 
 
De muziekcommissie heeft als taak om met voorstellen te komen welke werken er 
eventueel uitgevoerd kunnen gaan worden. Zij dient hierbij al meerdere jaren vooruit 
te plannen. De commissie werkt hierin nauw samen met de dirigent. Als het werk is 
uitgezocht en het bestuur hierover een besluit heeft genomen kunnen er 
vervolgstappen worden ondernomen. Solisten en orkest zoeken en contracteren. 
Leden van de commissie zijn verschillende koorleden en een bestuurslid. 
 
De begeleidingscommissie is er voor de aspirant nieuwe leden. Zij worden ontvangen 
door de commissieleden en naar hun plaats gebracht. Voor vragen zijn zij ook 
beschikbaar voor de nieuwe leden. Het welkomstpakket met alle informatie over het 
koor wordt hen digitaal toegestuurd door de 2e secretaris. Voor de stemgroepen zijn 
verschillende  koorleden lid van deze commissie. 
 
De pr-commissie is er om de vereniging te promoten.  Deze taak wordt door de 
voorzitter gedaan. 
 
De commissie lief en leed toont medeleven waar dat nodig is. Leden van de commissie 
zijn één koorlid voor de sopranen, één koorlid voor de alten, en één koorlid voor de 
bassen. Voor de tenoren wordt nog naar iemand gezocht die deze taak op zich wil 
nemen. 
 
De podiumcommissie bouwt het podium en de koortribune op voor een concert.  Leden 
van de commissie zijn  2 koorleden 
 
In de loop van 2021 hebben 6 nieuwe leden en 2 projectleden zich aangemeld.  Als lid 
hebben 7 leden bedankt. De stand  per 31-12-2021 is 71  koorleden. 
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Als bestuur kijken we terug op een jaar dat bestuurlijk gezien niet makkelijk is geweest. 
Repetities die nog steeds stil lagen, moeizame bestuurswisselingen, digitaal 
vergaderen, het besluit de  repetities i.v.m. coronabesmettingen niet door te laten gaan 
nadat we net weer begonnen waren, het Weihnachtsoratorium voor de 2e keer afgelast 
enz. 
 
Om in deze lastige periode de binding tussen de koorleden en het bestuur zoveel als 
mogelijk te behouden zijn er bijna wekelijks per mail berichten over allerhande 
onderwerpen (o.a. lief en leed) aangaande het koor aan de leden verzonden. 
 
Het bestuur bedankt iedereen die in het afgelopen jaar op welke manier dan ook heeft 
bijgedragen aan het welzijn van ons koor. Voor het komende jaar spreken we de wens 
uit dat we als koor weer in goede gezondheid bij elkaar kunnen komen en de repetities 
voor onze komende concerten weer  kunnen oppakken. 
 
 
IJsselmuiden, januari 2022 
 
secretaris 


