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JAARVERSLAG ALGEMEEN WIERDENS MANNENKOOR
2017
ALGEMEEN
2017 was een triest jaar. We moesten definitief afscheid nemen van twee zeer trouwe
leden. Bé Elferink overleed op 21 maart en Henk Klaas op 29 augustus. Beiden zongen bij
de tweede tenoren. Voor ons allen maar vooral voor deze groep binnen ons koor was het
een verdrietige en gevoelige aderlating. Bij de uitvaartdienst van zowel Bé als Henk was
ons koor met een actieve rol aanwezig.
Ook was er een bericht van overlijden op 6 oktober van Jaap Nijenhuis. Hij was vele
jaren steunend lid en verbleef al lange tijd in het verpleeghuis ”De Schutse” in Rijssen.
Herman Smit, onze beschermheer verkocht zijn bedrijf HEWI, hetgeen betekende dat
we onze opslag- archief en vergaderruimten kwijt raakten. Het archief kreeg na een
opschoning een plekje bij Henk Lubberding en het podium kon worden ondergebracht bij
de heer Johan Schrooten aan de Ypeloweg. De kleding werd opgeslagen in het huis van
Wim de Groot waar we ook de piano tijdelijk stalden na het gedwongen vertrek uit het
St. Jansgebouw (zie hieronder). Het bestuur ging roulerend vergaderen bij één van de
bestuursleden aan huis.
Gelijktijdig trad Herman Smit ook terug als beschermheer, hetgeen een spijtig en
onverwacht gegeven was.
In het KNZV, afdeling NoordOost was sprake van een bestuurscrisis. Daar er geen
opvolgers waren voor enkele aftredende bestuursleden zette het voltallige bestuur een
punt achter hun activiteiten. Dit geheel zal in 2018 nog wel een vervolg krijgen.
Het Sint Jansgebouw, vele vele jaren ons onderkomen voor onze repetities, werd door
het RK Kerkbestuur verkocht aan een particuliere investeerder die wat andere plannen
heeft met het gebouw. Dit betekende dat ons koor ook op zoek moest naar een andere
passende repetitieruimte. Gelukkig werd die gevonden in de Hervormde Kapel. Na zoveel
lange jaren St. Jansgebouw was het wel even wennen.
Na vele jaren besloten we als koor een punt te zetten achter het giften-envelopje bij
verjaardagen van de leden. Dit werd een achterhaalde zaak gevonden. Een kleine
contributie verhoging kon dit compenseren
Een reiskas werd ingesteld om in ons jubileumjaar 2020 wat geldmiddelen te hebben
opgebouwd om met z’n allen eens buiten Wierden te kijken
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Ons ledental liep ook een stevige deuk op en ging van 57 naar 53 actieve en zingende
leden. Dit wordt een punt van zorg in de komende jaren.
Het was gelukkig niet alleen maar kommer en kwel.
We hadden een aantal goede optredens, een gezellige fietstocht met afsluitende
barbecue en feestelijke jubilarissen.
Het vertrek van Inge ter Halle als pianiste werd goed opgevuld door de komst van Arie
Kraak, waardoor we ons weer verzekerd wisten van deskundige muzikale begeleiding.

BESTUUR EN ORGANISATIE
In de ledenvergadering van 2017 trad Jaap Oldenhuis Arwert terug als 2e penningmeester. Marten Hiemstra stelde zich beschikbaar voor deze bestuursfunctie en de
vergadering ging hiermee akkoord, waarmee het bestuur weer uit 6 leden bestaat.
Kees Procee was bereid als tijdelijk voorzitterschap nog eens een jaar door te gaan.
Hierdoor zag het bestuur er na de ledenvergadering als volgt uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Kees Procee
Henk Lubberding,
Wim Brinkers

2e voorzitter/muziek cie.: Wim de Groot
2e secretaris/activiteiten: Tonny Beukers
2e penningmeester: Marten Hiemstra

Het bestuur vergaderde 7 keer, te weten op:
24/1, 7/3, 18/4, 23/5, 15/8, 3/10 en 14/11. Zoals in het begin van dit verslag al is vermeld
vergaderde het bestuur tot mei op het bedrijf (HEWI) van onze beschermheer Herman
Smit. Het wegvallen van deze locatie werd opgevangen door bij toerbeurt te vergaderen bij
één van de bestuursleden thuis. Hierdoor blijven de vergaderkosten beperkt.
Wim de Groot, Frits de Jong (koormeester) en Frauke Langbein vormden in het
verslagjaar weer de muziekcommissie. Zij zorgden ervoor dat we bij vele optredens
passende en aansprekende koorstukken ten gehore konden brengen. Gerard Teunis
zorgde steeds voor de verpreiding.
Vele vrijwilligers droegen eraan bij dat heel veel zaken in het koor prima verliepen. Voor
het bestuur was het daardoor gemakkelijk om alles naar wens te laten verlopen. Het
bestuur is erg blij met al die helpende handen. Zonder vrijwilligers geen koor.
Frauke Langbein was ook in 2017 weer onze dirigent. Zij deed dat ook nu weer op een
prettige wijze en met veel kennis van zaken. De door het vertrek van Inge ter Halle
opgevallen plek achter de piano werd ingenomen door Arie Kraak. Die al snel zijn draai
vond bij repetities en optredens.

LEDEN
In het begin van dit verslag is mededeling gedaan van het overlijden van Bé Elferink (73
jaar), Henk Klaas (78 jaar) en Jaap Nijenhuis (81 jaar) op respectievelijk 21 maart, 29
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augustus en 6 oktober. Zeker bij Bé en Henk waren het onverwachte overlijdens. Beiden
hadden zo hun eigen inbreng in het koor. We zullen hen missen. Henk zijn vrouw Riny en
haar kinderen en de naaste familie van Bé waardeerden het enorm dan we in de beide
uitvaartdiensten enkele liederen ten gehore brachten.
Merkbaar is dat het koor aan het verouderen is want meer en meer worden leden en
soms ook hun partners geconfronteerd met verschillende lichamelijke ongemakken.
Henk Slooijer, Herman Huiskes, Sietze Stenekes, Henk Joosten, Arie Prinsen, Kees
Procee en Arend Mager kregen het dit jaar net iets meer voor hun kiezen dan de
meeste koorleden. Herman Lammertink zat lange tijd met de gevolgen van brand in zijn
woning wat nagenoeg samenviel met het overlijden van zijn broer.
Ook aan de jubilea is de veroudering merkbaar want in het verslagjaar vierde Wim
Tempert dat hij 50 jaar getrouwd was en Jan Hammink en Sietze Stenekes dat zij 40
jaar aan het koor verbonden waren. Oege Adema vierde het feit dat hij 25 jaar lid van
het koor was. Aan deze jubilea werd door het koor op gepaste wijze aandacht besteed.
De koorjubilea werden ook op de gevoelige plaat vastgelegd door Ria Mudde, die dat
overigens ook deed bij concerten en andere optredens. De geschoten plaatjes zijn voor
allen te bezichtigen op onze website.
Hoewel het er een keer stond aan te komen verraste het ons toch dat Jan Hammink aan
het einde van het jaar op 90-jarige leeftijd een punt zette achter zijn actieve
zangcarrière. Ook Hendrik Jan Vrielink voelde zich genoodzaakt die stap eerder te
zetten dan hij had gehoopt. Ook deze beide leden laten een open plek achter tijdens de
repetities en in de koffiepauzes. We zullen eraan moeten wennen. Beiden gaan ze verder
als steunend lid zodat ze volop betrokken blijven bij ons koor. Het aantal steunende
leden bedraagt daarmee 4, want ook Willy Siebum en Bertus Hogenkamp staan nog
steeds als steunend lid genoteerd.
Tonny Beukers zorgde ervoor dat zieken en jubilarissen de nodige aandacht vanuit het
koor kregen.
Door al deze mutaties liep ons actieve ledental terug van 57 bij de aanvang van het jaar
naar 53 bij de start van het nieuwe jaar 2018.
Aangezien we in 2018 14 leden tellen die 80 jaar of ouder zijn mogen we aannemen dat
de komende 5 jaar het ledental nog meer zal slinken.
De alarmbellen gaan misschien nog niet rinkelen maar het wordt de hoogste tijd dat
nieuwe aanwinst zich aanmeldt.
Een uitdaging voor het bestuur en voor alle koorleden om hier in de komende tijd driftig
aan te sleutelen.

ACTIVITEITEN.
In het achterliggende verslagjaar zaten we niet stil. Er waren diverse activiteiten.
We zijn het jaar gestart met een gezellige Nieuwjaarsborrel op maandag 2 januari.
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Daarna volgden chronologisch de volgende evenementen:
12 maart,
22 april,
4 mei,
21 juli,
22 juli,
6 november

18 november
14 december

Medewerking aan een viering in verpleeghuis het Meulenbelt
Deelname aan het Korenfestival van de Culturele Raad in de
Gereformeerde Kerk
Onze traditionele bijdrage aan de Dodenherdenking
Medewerking aan de WIEZO feesten
Een mooie fietstocht en afsluitend een lekkere en gezellige door
Tonny Beukers opgezette barbecue
Onze vaste plek op de Sunte Mart’n Markt met vele en mooie door
Jos Westerink ingezamelde prijzen. De opbrengst van de markt
bedroeg netto bijna € 700,--. Een mooie bijdrage aan de koorkas.
Ons Najaarsconcert met medewerking van een Projectkoor en het
Vrouwenkoor Mar-Cant uit Markelo
Onze bijdrage aan de Volkskerstzang in zalencentrum Het Anker.

In het voorjaar noteerden vele leden ons koor als gegadigde voor een bijdrage uit de
RABO Clubkas Campagne, hetgeen het mooie bedrag van € 251,-- opleverde.
Veel van bovengenoemde activiteiten vindt u in beeld terug op de fotopagina van onze
website

DONATEURS EN “VRIENDEN”
Gelukkig zijn er nog steeds een aantal Wierdenaren die ons koor een warm hart
toedragen en bereid zijn jaarlijks een donatie te geven. Een aantal koorleden waren ook
nu weer bereid de donateurs te bezoeken en de kaarten te overhandigen. Ook op het
punt van werving van donateurs zullen we actief moeten blijven want het aantal
donateurs mag best weer een zetje in de goede richting hebben.
De Stichting Vrienden van het Algemeen Wierdens Mannenkoor beheert de gelden die
een groot aantal bedrijven jaarlijks als een soort sponsering aan ons koor doneert. Op
deze gelden kunnen we terugvallen bij calamiteiten of bijzondere aangelegenheden.
Blij zijn we met de koorleden die erop uit gaan om steeds weer donateurs en sponsors te
werven.
Het bestuur van de Stichting kende geen mutaties en zag er ook in het verslagjaar als
volgt uit:
Henk Slooijer,
voorzitter
Henk Lubberding, secretaris
Wim Brinkers,
penningmeester
Gerard Nijman,
lid en
Sietse Stenekes. lid.
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PUBLIC RELATIONS
Bij het Najaarsconcert stapten we even af van de borden die we bij dit soort
evenementen op diverse plekken in ons dorp plaatsten. Dit jaar probeerden we een nieuw
fenomeen uit, te weten: de Elektronische Informatieschermen die op diverse locaties in
de gemeente de goegemeente proberen te vertellen wat er zo al in het dorp te doen is.
Het is moeilijk te becijferen of deze informatie meer aanspreekt en oplevert dan de
eerder geplaatste borden.
Onze website is nog steeds een belangrijk medium om niet alleen de buitenwereld op ons
bestaan te attenderen, maar ook de leden te voorzien van actuele informatie. Het is wel
zaak de gegevens up-to-date te houden. Gelukkig hebben we een kundige webmaster die
zich prima van zijn taak kwijt. De secretaris is mede door een gevolgde training in staat
om een aantal gegevens op de site te beheren. Om de beveiliging van de site op een
vereist niveau te houden volgde ook onze webmaster een daarop gerichte training.
Waarnodig werden de leden daarnaast via nieuwsbrieven, mails en mededelingen bij de
repetities op de hoogte gebracht van ontwikkelingen etc.
Onze aanwezigheid op de Sunte Mart’n Markt, het aanbieden van concerten en ons
optreden in een zieken- en verpleeghuis, Korenfestival, WIEZO, 4 mei bijeenkomst en
dergelijke zorgen ervoor dat ons koor geen onbekende is in de Wierdense gemeenschap.
Dat dit nog niet bijdraagt aan een toename van leden is jammer.
Om die bekendheid nog meer te vergroten en in de hoop dat zoiets een aantal nieuwe
leden zou opleveren werd bij het Najaarsconcert ook een projectkoor in het leven
geroepen.Vele koren in en buiten Wierden en individuele personen werden benaderd. Dat
leverde 20 vrouwen en 3 mannen op. Helaas hadden die mannen niet de behoefte om
definitief bij ons koor te blijven

Henk Lubberding, secretaris
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