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JAARVERSLAG ALGEMEEN WIERDENS MANNENKOOR 2014 

 

BESTUUR EN ORGANISATIE 

Door het voortijdig aftreden van voorzitter Henk Joosten wegens ziekte werd op de 

tussentijdse ledenvergadering van maandag 10 maart 2014 op voorstel van het bestuur 

Kees Procee benoemd tot tijdelijk voorzitter. 

In de ledenvergadering van 14 april 2014 trad Jacques Makkinga terug als 

penningmeester en werd Bertus Hogenkamp tot zijn opvolger benoemd. 

Ook Frits de Jong stelde zich niet herkiesbaar en in zijn vacature in het bestuur werd 

voorzien door de benoeming van Jaap Oldenhuis Arwert. Frits de Jong bleef wel actief 

als koormeester en lid van de muziekcommissie. 

 

Door deze mutatie zag het bestuur er in het merendeel van 2014 als volgt uit: 

Voorzitter:  Kees Procee   lid/activiteiten:  Tony Beukers 

Secretaris:  Henk Lubberding  lid/muziek en website:      Gerard Teunis 

Penningmeester: Bertus Hogenkamp  lid/algemeen:      Jaap Oldenhuis Arwert 

2e penningmeester:Herman Bloem 

 

Bertus Hogenkamp werd op 9 oktober getroffen door een ernstig herseninfarct en 

omdat al snel duidelijk werd dat hij niet terug zou keren in zijn functie van 

penningmeester nam Herman Bloem deze functie over met ondersteuning van oud 

penningmeester Jacques Makkinga. 

Ook in dit verenigingsjaar was Frauke Langbein, met assistentie van Inge ter Halle als 

pianiste, onze dirigent. We zijn blij met de inzet en deskundigheid van beide vrouwen. 

Herman Smit bleef als beschermheer in dit jaar ons koor opnieuw steunen en stelde ook 

nu weer zijn kantoor als vergaderruimte beschikbaar 

Gelukkig hoefde het bestuur in 2014 niet alles te doen. Er zijn een aantal leden die op 

diverse terreinen actief zijn. 

 

LEDEN 

Op 19 april werden we getroffen door het onverwachte overlijden van ons actieve 

koorlid Johan Jannink, oud 82 jaar. Henri Vaartjes, steunlid, overleed op 20 mei, oud 80 

jaar. Aan beide rouwdiensten mochten we als koor een bijdrage leveren. 

Ook waren er prettige zaken te melden. Zo werden Arie Prinsen en Marten Kingma in de 

ledenvergadering gehuldigd i.v.m. hun respectievelijke 40- en 25-jarig koorjubileum. 
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Weer minder leuk wast Marten Kingma kort daarna bedankte als lid van ons koor. Wim 

Brinkers meldde zich aan en kwam ons als bariton versterken. 

Door deze mutaties liep ons ledental iets terug: 

Op 1 januari 2014 telden we 63 zingende leden en 4 steunende leden (Siebum, Nijenhuis 

Vaartjes en van de Kolk.  

Op 31 december waren er 62 zingende leden en 3 steunende leden (Siemum, Nijenhuis 

en van de Kolk). Nog steeds een respectabel aantal. 

4 leden hadden een huwelijkjubileum te vieren en daar hebben we als koor aandacht aan 

besteed. Ook zieke leden werden niet vergeten. Tonny Beukers zorgde in alle gevallen 

dat er een attentie was 

Het bestuur vergaderde 10 keer, te weten op:  14/1,18/2, 18/3, 29/4, 10/6, 1/7, 21/8, 

7/10, 21/10 en 18/11.  

 

ACTIVITEITEN 

In het verslagjaar viel weer een groot aantal activiteiten te noteren, te weten: 

     *   6 januari, Nieuwjaarsborrel; 

 24 februari, een SINGIN-IN in het Cultuurhuis op het Hoge Hexel; 

 11 maart, extra ledenvergadering i.v.m. benoeming tijdelijk voorzitter; 

 ons voorjaarsconcert op 5 april in de Gereformeerde Kerk. Dit inclusief een 

gemengd projectkoor; 

 14 april, jaarlijkse ledenvergadering; 

 4 mei, de traditionele dodenherdenking; 

 25 april, Rouwdienst Johan Jannink; 

 17 mei, Korenfestival; 

 24 mei, Rouwdienst Henri Vaartjes; 

 28 juni, Rommelmarkt Adm. de Ruijterweg 

 4 juli, optreden WIEZO; 

 5 juli, jaarlijkse barbecue met verregende fietstocht; 

 7 september, PKN-dienst in het Twenteborg-ziekenhuis 

 3 november, Sunte Mart’nmarkt. Leverde een stevig bedrag op. 

 14 december, ons Kerstconcert in de RK-Kerk met medewerking van  de 

organisten Jan Willem Timmerman en Henk Linker, twee trompettisten en mezzo-

sopraan Valeria Boermistrova 

 

DONATEURS EN “VRIENDEN”.  

Zoals elke vereniging kan ook ons koor niet zonder donateurs en “vrienden” die het koor 

financieel steunen. De groep blijft rede,lijk stabiel. 

Het bestuur van de “Stichting Vrienden van het Algemeen Wierdens Mannenkoor” is als 

volgt samengesteld: 

Voorzitter:          Henk Slooijer,         Lid:    Gerard Nijman 

Secretaris:          Henk Lubberding   Lid:    Sietse Stenekes 

Penningmeester:  Bertus Hogenkamp 
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PUBLICRELATIONS 

Het aantal bezoekers bij onze optredens en concerten wordt mede bepaald door de 

publiciteit in de plaatselijke en regionale pers. Met name de voorzitter besteedt 

daaraan de nodige zorg en levert de nodige kopij aan. 

Ook onze website is een middel tot publiciteit die in onze digitale maatschappij niet mag 

ontbreken. De site is qua informatie up-to-date. 

De site is te vinden op www.wierdensmannenkoor.nl  

Ook ons optreden in het ziekenhuis, korenfestival, 4 mei, WIEZO en concerten en de 

aanwezigheid op de St. Maartenmarkt leveren ons de nodige bekendheid op in de 

Wierdense gemeenschap. 

De door Anne-Carien KleinJan en Hans Hemmers ontwikkelde flyer en banners passen in 

ons streven naar meer eigentijdse publiciteit. 

Intern wordt geprobeerd door nieuwsbrieven, extra mailtjes en een praatje door de 

voorzitter op de wekelijkse repetitieavond iedereen bij de les te houden en van de 

nodige informatie te voorzien. 

 

DIVERSEN. 

Naast alles wat hiervoor al de revue is gepasseerd heeft het bestuur zich met nog 

andere zaken bezig gehouden. 

Te vermelden zijn: 

 Gilets: In het kader van onze zwakte-sterkte analyse heeft het bestuur er voor 

gekozen om naast ons koorkostuum gilets aan te schaffen met bijpassende 

vlinderdas en manchetknopen. Op die wijze kan de uitstraling van ons koor bij 

bepaalde optredens wat luchtiger zijn. Via een pas-sessie worden alle gilets op 

maat gemaakt. In 2015 hopen we dit te realiseren. 

 Capella: in het verslagjaar is het muziekprogramma Capella aangekocht en aan alle 

computer bezittende leden aangereikt. Daarnaast zijn er al een zevental 

koorstukken via Capella te beluisteren. Gehoopt wordt dat hiermee moeilijke 

stukken sneller worden beheerst. Hier past een dankwoord aan Hans Hemmers die 

zich verdiept heeft in het programma en daarin veel tijd steekt. 

 Piano: In 2014 is via een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds, een 

inruilbedrag en gelden uit ons eigen pianofonds de aankoop van een nieuwe piano 

gerealiseerd. Deze piano wordt tegen een passende bijdrage ook gebruikt door 

het Algemeen Wierdens Vrouwenkoor. 

 45-jarig jubileum: In verband met ons 45-jarig jubileum in 2015 heeft het 

bestuur al in 2014 de nodige stappen ondernomen en afspraken gemaakt om tot 

een feestelijk utstapje naar Friesland te komen 

 Waarnemend dirigent: Omdat Hans Olthof dit liever niet meer doet hebben we 

Herbert Bonvanie bereid gevonden Frauke bij afwezigheid te vervangen. We zijn 

blij met deze oplossing. 
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TOT BESLUIT 

Met het bovenstaande verslag hoop ik in hoofdlijnen weer een aantal zaken in uw 

herinnering te hebben teruggeroepen. 

 

Wierden, maart 2015, 

Henk Lubberding, secretaris 


