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JAARVERSLAG ALGEMEEN WIERDENS MANNENKOOR 2015 

 

 

45-JARIG BESTAAN 

In dit verslagjaar bestond het koor 45 jaar. Opgericht op 13 april 1970. 

Dit heugelijk feit werd herdacht met een leuke pen met inscriptie voor ieder koorlid en 

op 4 juli een gezellige dag, met de partners, op de Friese meren. 

Een schitterende zonnige dag aan boord van het luxe schip “Princenhof” met gezellige 

gesprekken, lekkere drankjes en een voortreffelijk buffet. Ook een geanimeerde 

wandeling door Grou. 

Dank aan de Stichting Vrienden van het AWM die met een stevige donatie de eigen 

bijdrage voor deze festiviteit betaalbaar maakte. 

De volgende koorleden waren vanaf het begin lid: 

Jan Aaftink, Be Elferink, Frits de Jong, Henk Klaas, Albert Ramaker en steunend lid 

Willy Siebum. Wout Smelt werd datzelfde jaar op 1 september lid. 

Fijn dat deze leden het koor door al die jaren heen trouw zijn gebleven. 

 

BESTUUR EN ORGANISATIE 

Daar het bestuur er niet in slaagde om na het terugtreden van Henk Joosten definitief 

een nieuwe voorzitter te vinden werd in de ledenvergadering van 23 maart Kees Procee 

opnieuw benoemd tot tijdelijk voorzitter. 

In diezelfde ledenvergadering werd Wim Brinkers benoemd tot penningmeester. Hij nam 

het stokje over van Bertus Hogenkamp, die door ziekte helaas moest terugtreden als 

penningmeester en actief koorlid. 

Herman Bloem, als tweede penningmeester en Jacques Makkinga, als oud 

penningmeester, zorgden na de uitval van Bertus Hogenkamp ervoor dat de financiën op 

orde bleven. Dank daarvoor. 

Voor de vacature van Herman Bloem, die terugtrad als bestuurslid, melden zich helaas 

geen kandidaten. Met instemming van de ledenvergadering werd besloten het dagelijks 

bestuur met 6 in plaats van 7 bestuursleden voor te zetten. 

Om een goede onderlinge vervanging voorhanden te hebben werd op alle bestuurs-

functies een tweede man geplaatst. 

 

Door deze mutaties zag het bestuur er in het merendeel van 2015 als volgt uit: 
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Voorzitter:  Kees Procee  2e voorzitter/muziekcie/bieb.: Gerard Teunis 

Secretaris:  Henk Lubberding 2e secretaris/activiteiten;       Tonny Beukers 

Penningmeester: Wim Brinkers 2e penningmeester:     Jaap Oldenhuis Arwert 

 

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

pianiste, onze dirigent. We mochten ons opnieuw verheugen op de grote inzet, 

enthousiasme en deskundigheid van beide vrouwen. 

Bij afwezigheid van Frauke Langbein konden we rekenen op de ervaren vervangende 

kracht Herbert Bonvanie.  

Herman Smit droeg als beschermheer ook in dit jaar ons koor een warm hart toe en het 

bestuur vond voor de bestuursvergaderingen steeds een open deur bij het bedrijf van 

Herman. 

Het bestuur wist zich ook in 2015 weer gesteund door veel vrijwilligers die op vele 

terreinen in het koor actief zijn. Daarvoor is het bestuur iedereen, die meer deed dan 

alleen maar zingen, erg dankbaar. Zonder de inzet van al die vrijwilligers is het 

ondoenlijk het koor overeind te houden   

Het bestuur vergaderde 9 keer, te weten op:  13/1, 24/2, 14/4, 12/5, 7/7, 1/9, 13/10 

10/11 en 15/12 

 

LEDEN 

Op 28 november werden we geconfronteerd met het veel te vroeg overlijden van Albert 

Schutten tengevolge van een infectieziekte die hij opliep tijdens een vakantie in 

Indonesië. Velen waren aanwezig bij zijn rouwdienst en begrafenis. 

Cees van de Broek (1 april), Gerard Fiesler (1 juni) en Roel Hagendoorn (1 september) 

bedankten om uiteenlopende redenen voor ons koor. Evert Buitenhuis en Gjalt de Vries 

zegden per 31 december om reden van hun gevorderde leeftijd hun lidmaatschap op. 

Tegenover dit vertrek stond gelukkig ook de binnenkomst van een nieuw lid, te weten: 

Gerard Berlee, terwijl Gerrit van de Kolk na een adempauze weer actief ging meezingen. 

Bertus Hogenkamp bleek niet voldoende te herstellen van zijn herseninfarct en hem 

moesten we helaas doorschuiven naar het groepje steunende leden. 

Door al deze mutaties liep ons ledental van 63 terug naar 57, een gevoelige aderlating. 

Die 57 leden hebben een gemiddelde leeftijd van 73 jaar. Jan Hammink (88) is ons 

oudste en Michiel Slooijer (42) ons jongste lid. 

Er waren 4 leden die een huwelijkjubileum mochten vieren en daar hebben we als koor 

aandacht aan besteed. 

Zieke leden kregen in ieder geval een bezoekje  van Tonny Beukers en veelal ook van 

andere koorleden. Omzien naar elkaar is belangrijk voor de onderlinge band. Opvallend 

was het grote aantal koorleden dat een hartoperatie moest ondergaan. Gelukkig 

verschenen zij allen na verloop van tijd weer in ons midden. Onze voorzitter moest dit 

verslagjaar ook heel wat doorstaan. Vol bewondering zagen wij dat hij, zover het 

mogelijk was, met volle inzet zijn taak bleef uitoefenen.  

Er vielen in het verslagjaar 5 jubilea te noteren.  
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Henk Slooijer was op 1 december 25 jaar lid van ons koor. 

Cor Witteveen, Gerard Nijman en Jacques Makkinga konden we feliciteren met hun 40- 

jarig huwelijk. Gjalt de Vries spande de kroon met 60 huwelijksjaren. Zij allen mochten 

zich verheugen op aandacht vanuit het koor. 

Henk Joosten werd in de jaarvergadering toegevoegd aan de kleine lijst van leden van 

verdienste als dank voor zijn vele werk voor ons koor in en buiten het bestuur. 

Volgens de presentielijst van Sietse Stenekes was de bezettingsgraad bij de wekelijkse 

repetities 78%. In 2014 was dat 82%, dus zo’n 4% lager. Dit moet een aandachtspunt 

zijn voor alle leden. Bij concerten en andere optredens haalden we een hogere score, te 

weten 74% tegen 68% in 2014. Laten we proberen die stijgende lijn in 2016 voort te 

zetten. 

 

ACTIVITEITEN 

Ook in dit verslagjaar viel weer een groot aantal activiteiten te noteren, te weten: 

     *   5 januari, Nieuwjaarsborrel; 

• 7 februari, deelname aan het Korenfestival in de Gereformeerde Kerk; 

• 15 februari, medewerking aan een oecumenische dienst in ’t Meulenbelt; 

• 23 maart, de jaarlijkse ledenvergadering in het St. Jansgebouw; 

• 4 mei, de traditionele dodenherdenking. Hier nam Herbert Bonvanie op prima 

wijze het dirigentenstokje over van Frauke Langbein die in het buitenland 

verbleef; 

• 1 juni, open repetitieavond  in het St. Jansgebouw, jammer genoeg geen respons; 

• 2 juli, optreden WIEZO. Door de extreem hoge temperatuur werd ons optreden 

in de openlucht afgeblazen. Met name ook van medische kant werd een optreden 

onverantwoord geacht. Begrip alom. 

• 4 juli, een vaartocht op de Friese meren. Zie de aanhef van dit verslag; 

• 7 september, PKN-dienst in het Twenteborg-ziekenhuis; 

• 2 november, Sunte Mart’nmarkt. Er was sprake van een goede verkoop en hoge 

opbrengst; 

• 14 november, een heel mooi najaarsconcert in de Gereformeerde Kerk met  

bijzonder geslaagde medewerking van “No Songs for Old Men”. Helaas niet te veel 

publiek; 

• 16 december, na een jarenlange afwezigheid weer deelname aan de 

Volkskerstzang in ’t Anker, waar we goed voor de dag kwamen. 

 

DONATEURS EN “VRIENDEN”.  

Donateurs zijn een belangrijk gegeven in de financiële steun aan ons koor. De groep 

blijft redelijk stabiel. De individuele bijdrage zou hoger kunnen. 

Het bestuur van de “Stichting Vrienden van het Algemeen Wierdens Mannenkoor” zag er 

door het vertrek van Bertus Hogenkamp en de komst van Wim Brinkers als volgt uit:  

Voorzitter:          Henk Slooijer,         Lid:    Gerard Nijman 

Secretaris:          Henk Lubberding   Lid:    Sietse Stenekes 
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Penningmeester:   Wim Brinkers 

Zoals al eerder in dit verslag is aangegeven maakte een bijdrage vanuit deze stichting 

het mogelijk extra aandacht te besteden aan ons 45 jarig bestaan. 

 

PUBLICRELATIONS 

In het verslagjaar is er, met dank aan de grote inspanning van Hans Hemmers, een 

compleet nieuwe website van ons koor verschenen compleet met een leuke fotoserie in 

en rond het gemeentehuis van Wierden. Zowel voor de koorleden als voor de 

buitenwacht is hier up-to-date informatie te vinden. Een sprong vooruit in de moderne 

communicatie van ons koor. De site is te vinden op www.algemeenwierdensmannenkoor.nl. 

Informatie die alleen geschikt is voor leden is via een wachtwoord afgeschermd voor 

outsiders.  

Ook door de nieuwsbrieven, extra e-mailtjes en een praatje door de voorzitter op de 

wekelijkse repetitieavond  worden de koorleden periodiek van de nodige informatie 

voorzien. 

Onze optredens tijdens concerten, Volkskerstzang, 4  mei herdenking en Korenfestival, 

alsmede de medewerking aan diensten in Twenteborg en ’t Meulenbelt bevorderen de 

naamsbekendheid van ons koor. Daarnaast dragen we daarmee ons steentje bij aan de 

culturele en maatschappelijke samenleving van onze gemeente. 

Dit alles leidde niet tot een ledenaanwas en dat is jammer. In samenspraak met het 

KNZV (vele mannenkoren kampen met hetzelfde probleem) werd gezocht naar 

mogelijkheden en wegen om het zingen onder mannen te stimuleren. Het is ook  landelijk 

een moeizame weg. 

 

 

TOT BESLUIT 

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

herinnering te hebben teruggeroepen. 

 

Wierden, maart 2016, 

Henk Lubberding, secretaris 


