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ALGEMEEN 

Ook dit jaar viel er weer een overlijden te betreuren. Willy Siebum overleed op 7 

februari op 84-jarige leeftijd. Hij was vanaf de oprichting lid van ons koor. Door zijn 

afnemende gezondheid was hij al vele jaren niet meer actief als zanger,  maar als 

steunend lid nog steeds betrokken bij ons koor. 

In zijn afscheidsdienst in de RK. Kerk, waarin Herbert Bovanie als dirigent optrad en 

Niek Hoogma als pianist, nam ons koor een belangrijke plaats in. 

De familie stelde dit bijzonder op prijs. 

Dat verdriet  en plezier deel uitmaken van ons leven bleek maar weer toen we kort 

daarna op 16 maart in Almelo te gast waren op de “Music in the  afternoon” ter 

gelegenheid van de 60-ste verjaardag van Frauke. Een gezellige middag waarin, naast 

hapjes en drankjes, zang en muziek de boventoon voerden.   

De jaarvergadering van 31 maart leverde een paar belangrijke besluiten op. 

Zo werd besloten de contributie per maand te verhogen naar € 15,-- inclusief € 0.50 

voor de lief- en leedpot. 

Ook werd besloten het plaatsen van een overlijdensadvertentie, gelet op de extreem 

hoge kosten, in het vervolg achterwege te laten. Onze betrokkenheid willen we tonen 

met een graftak. 

Het vormen van een Vocal Group in ons koor vond geen weerklank. De angst voor een 

elite groep binnen het koor en de daaraan verbonden extra kosten waren redenen om 

hiervan af te zien.  

Voor een optreden op de WIEZO-feesten werd niet langer een meerderheid gevonden 

zodat we daar in de toekomst van afzien. 

In het begin van het verslagjaar namen we afscheid van onze pianist Arie Kraak. Hij 

zag geen kans om vaker en meer geregeld bij de repetities te zijn. In een goed 

onderling gesprek leek het hem en ons daarom beter niet langer samen op te trekken. 

Het bestuur slaagde er al snel in Bert Webbink uit Vriezenveen in deze opengevallen 

plaats aan te stellen. 
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In het verslagjaar begon het bestuur, samen met een ingestelde jubileum-commissie, 

aan de voorbereiding voor ons 50-jarig koorjubileum in 2020. Zalen werden besproken 

en contracten afgesloten met solisten. 

Op de afscheidsreceptie van burgemeester Robben gaf het bestuur acte de presence. 

De heer Robben en echtgenote kregen een uitnodiging voor ons Jubileumconcerrt in 

2020 aangereikt.  

De stemvorming kreeg, voorafgaande aan de repeties, in het verslagjaar weer een  

nieuwe invulling. 

Onze deelname aan de RABO-Clubkas-Actie werd een succes. Niet alleen werd er door 

de stemmende leden ruim € 200,-- binnen gehaald maar bij de slotmanifestatie wist 

onze penningmeester met een rake klap nog eens  € 500,00  extra aan onze kas toe te 

voegen. 

Tevredenheid is er bij het bestuur over de aanwezigheid van de leden bij repetities 

(81,2%) en concerten (75,8%). Deze percentages zijn hoger dan in 2017 (80,6 en 73,3) 

en 2018 (77,6 en 71).   

 

BESTUUR EN ORGANISATIE 

In de ledenvergadering werden Wim de Groot en Henk Lubberding, die beiden 

aftredend waren, weer herkozen. De ledenvergadering stemde ook in met het 

bestuursvoorstel om het voorzitterschap van Kees Procee, zolang zijn gezondheid dat 

toelaat, opnieuw te verlengen. 

Hierdoor was de samenstelling van het bestuur in het verslagjaar alsvolgt: 

Voorzitter: Kees Procee  2e voorzitter  Wim de Groot 

Secretaris: Henk lubberding 2e secretaris Tonny Beukers 

Penningm.: Wim Brinkers 2e penningm.: Marten Hiemstra 

 

Wim de Groot maakt als bestuurslid, samen met Frits de Jong en Frauke Langbein tevens 

deel uit van de muziekcommissie.  Door deze groep worden keuzes van muziekstukken 

gemaakt en de opzetten voor de concerten voorbereid 

 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar  9 keer, te weten op 22 januari, 26 februari, 

28 maart, 30 april, 29 mei, 20 augustus, 1 oktober, 12 november en 19 december. 

De vergaderingen vonden bij toerbeurt plaats bij één van de bestuursleden thuis, 

waardoor de vergaderkosten beperkt bleven. 

Vele zaken, waarvan er een aantal in dit verslag worden genoemd,  passeerden de 

bestuurstafel. Ook werden de agenda’s van de vergaderingen van het KNZV-Noord-Oost 

doorgenomen. Deze regio-bijeenkomsten werden trouw bezocht door Kees en Henk, zodat 

het bestuur op de hoogte bleef van  landelijk ontwikkelingen. 

 

Al vaker is door het bestuur gesteld dat het runnen van een vereniging als ons koor alleen 

mogelijk is met een legertje van vrijwilligers die allerlei hand- en spandiensten 
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verrichten. Het bestuur is daar erg content mee. Een greep uit die hand-en spandiensten 

laat zien wat er allemaal gebeurd. 

Versturen verjaardagskaarten, rondgaan met donateurskaarten, bijhouden 

muziekbiblioteek, verzorgen barbecue en regelen fiestocht,  prijzen binnenslepen voor 

verlotingen, verzorgen lotto, “kraamhulpen” op de Sunte Mart’n Markt, opbouw podium bij 

concerten, verzorgen bloemetjes bij jubilea, verzorgen van de webste en 

informatieschermen, zorg voor de kleding en het geluid, het maken van foto’s  en het 

omzien naar zieken en het het sturen van een attentie bij huwelijksjubilea. 

 

LEDEN 

We begonen het verslagjaar met 49 leden. Ruud Damstra, 2e tenor en Michiel Slooijer 

(bas) namen afscheid en Dirk Voortman (bas), kwam ons versterken. De teller stond 

daardoor op 31 december op 48. 

De gemiddelde leeftijd van ons koor was in dit verslagjaar 74,7 jaar. Dus redelijk hoog. 

Veertien van onze leden waren in het verslagjaar 80 jaar of ouder. Ons oudste koorlid, 

Wout Smelt, bereikte de 88-jarige leeftijd. Riny Pleij, Bert Bril en Dirk Voortman zijn 

met hun 55 jaren de jongelingen in ons midden. 

Deze betrekkelijk hoge leeftijd houdt ook in dat we toch wel regelmatig korte en 

langdurige zieken in ons midden hebben. 

Gerrit van de Kolk is na een hart- en herseninfarct nog steed niet de oude en heeft 

het hele jaar het moeten laten afweten. Arie Prinsen kampte nog steeds  met kanker 

aan zijn voet en been. Hij was ook het hele jaar uitgeschakeld. De laatste berichten 

zijn dat het eindelijk de goede kant op lijkt te gaan. Henk Joosten ging voor een kort 

verblijf naar een ziekenhuis in Drachten maar moest daar in verband complicaties 

langer blijven dan gedacht. Henk Wolters was aan de beurt voor een nieuwe heup en 

stond ook een poosje aan de zijlijn 

Voor Kees Procee waren er ook steeds spannende tijden rond de bloeduitslagen. Met 

een stevige inspanning bleef hij zijn taak als voorzitter uitoefenen. 

Wim Tempert kampte met longklachten en was even uit de running evenals Gerrit 

Grobben die met wondroos te maken kreeg. Bij Wout Smelt geeft het lopen en staan 

steeds meer problemen. Bij Oege Adema wordt het zicht er niet beter op en het 

volgen van de noten en de  muziektekst geeft vaak problemen. Ook Jack Makkinga zat 

een poosje in de lappenmand. Bij Jaap Oldenhuis Arwert liep het na een fietsongeval 

niet altijd zoals hij graag wilde. Bij meerdere koorleden waren er zo af en toe PHPD-

tjes (pijntjes hier en pijntjes daar). Ook waren er koorleden die met ziekte van 

partners te maken kregen 

Ondanks dit alles was er, zoals hiervoor al vermeld, een hoog aanwezigheidsgehalte, 

waaruit blijkt dat de koorleden niet zo maar wegblijven en nog steeds plezier beleven 

aan het zingen. 

Uiteraard waren er ook plezierige zaken te melden. Zo waren Herman Lammertink, 

Jaap Oldenhuis Arwert en Sietze Stenekes 50 jaar getrouwd, hetgeen werd 
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onderstreept door een bloemetje van onze kant en een tractatie van hun kant. 

ACTIVITEITEN 

Wij hebben ons in het verslagjaar niet verveeld. Er waren een aantal optredens en 

velen van ons namen deel aan de gezellige fietstocht en lekkere barbecue aan het eind 

van het zangseizoen op 13 juli.  

De jaarlijkse Sunte Mart’n Markt werd weer een succes door de inzet van een aantal 

vrijwilligers en niet te vergeten door een aantal kooplustige koorleden. 

Partners van koorleden en misschien ook wel een enkel koorlid hadden weer gezorgd 

voor een kraam met heerlijke ingrediënten. Jos had als van ouds weer gezorgd voor 

een scala aan leuke prijzen, waardoor de verloting weer een beste stuiver in het laatje 

van de penningmeester bracht. 

De jaarlijkse ledenvergadering op 1 april verliep in een prettige en constructieve sfeer. 

Op diverse terreinen  werden spijkers met koppen geslagen. Voor meer hierover wordt 

verwezen naar de al toegezonden notulen en naar elders in dit verslag. 

Zoals al gezegd waren er ook een aantal optredens. We zijn immers een zangkoor. 

Op 31 maart werkten we mee aan een Bezinningsbijeenkomst in verpleeghuis het 

Meulenbeld. Fijn om te zien hoe de patienten daar ook plezier aan beleven. 

Op 4 mei was er de traditionele Dodenherdenking. Als koor zijn we daarbij een niet 

weg te denken factor geworden. Jammer dat men er van gemeentewege nog steeds 

niet in slaagt binnen de afgesproken tijden te blijven. 

12 oktober hielden we ons Najaarsconcert in de Gereformeerde Kerk. Het Russisch 

Vocaal Ensemble uit Almelo trad op als gastkoor en had een mooie inbreng in een 

geslaagd optreden. Ons repertoire was een mengeling van vlotte  moderne stukken en 

stukken van meer gedragen aard. Bert Webbink liet horen niet alleen het pianospel te 

beheersen maar ook als organist goed uit de voeten te kunnen. Hij verrastte ons en het 

publiek met een variatie op de negende symphonie van Beethoven   

Op 18 december deden een paar koorleden op vrijwillige basis mee aan een nieuwe 

opzet van de Volkskerstzang, een zogenaamde “Christmas Sing-a-Long”. 

We werkten ter afsluiting van het verslagjaar mee aan een woord-communie- en boete-

viering op zaterdagmiddag 21 december in de RK. Kerk van Wierden. Onder leiding van 

opnieuw gastdirigent Herbert Bonvanie gaven we een betekenisvolle invulling aan deze 

samenkomst. 

 

DONATEURS EN “VRIENDEN” 

Om het teruglopende aantal donateurs weer wat op te krikken werd een actie 

gehouden waarbij de koorleden, met een vooraf opgestelde brief, zoveel mogelijk 

familieleden, buren en vrienden moesten benaderen om via een donatie ons koor te 

steunen. Het werd een succes. Zo’n 40 nieuwe donateurs, goed voor ca € 600,-- konden 

we bijschrijven. 

Deze donateurs hebben we nodig om de financiën redelijk op orde te houden. Onder 

leiding van de penningmeester en tweede penningmeester werden de donateurskaarten 
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door diverse koorleden rondgebracht. Donateurds die € 15,-- of meer doneren hebben 

aanspraak op één gratis entree bij een  concert. 

Ons koor kent al vele jaaren de in het leven geroepen “Stichting Vrienden van het 

Algemeen Wierdens Mannenkoor”. Het 5-man sterke bestuur wordt gevormd door 

Henk Slooijer,         voorzitter 

Henk lubberting,      secretaris 

Wim Brinkers,          penningmester 

Henk Joosten en  

Sietze Stenekes.     leden 

De stichting beheert de gelden die jaarlijks door een aantal sponserende bedrijven 

wordt gedoneerd. In bijzondere sistuaties kan het koor een beroep doen op deze door 

de Stichting beheerde gelden. 

 

PUBLIC RELATIONS 

De huidige maatschappij is ondenkbaar zonder computertechnische ondersteuning. Dit 

kan door het beheren van een website en door het gebruik maken van de digitale 

postbus,. 

Van beiden maakt ons koor dankbaar gebruik, 

Hans Hemmers levert  als webmaster en vraagbaken op het gehele digitale terrein een 

stevige in deze technische ontwikkeling. 

Henk Lubberding  probeert als secretaris de voor de leden belangrijke informatie 

zowel via de mail als via aanvullingen op de website  up-to-date te houden. 

Rob Nijhuis heeft als fotograaf er weer voor gezorgd dat de blikvanger van de website 

weer een eigentijdse foto laat zien, die overigens ook voor informatie aan de 

schrijvende pers wordt gebruikt. 

Een ander fenomeen in deze digitale wereld zijn de informatieschermen die in diverse 

winkels in Wierden te zien zijn en die een continue stroom van informatie leveren. Bij 

onze concerten attenderen wij via dit medium 14 dagen van te voren en vele malen per 

dag de inwoners van Wierden op onze uitvoeringen. We doen dat ook via de inmiddels 

bekende blauwe informatiepanelen bij de ingangen van het dorp. Daarnaast gebruiken 

we nog steed de good old schrijvende pers. 

Kees Procee zorgde ervoor dat er in het najaar een uitgebreid artikel over ons koor in 

de Driehoek verscheen. In dit artikel werd ook vooruit geblikt op het komende 

jubileum. 

Met dit alles proberen we ons koor in de schijnwerpers te zetten waardoor wij een 

niet meer weg te denken factor zijn in het culturele klimaat van onze gemeente. 

Jammer is het dat al deze inspanningen niet resulteren in een toename van het aantal 

leden. Wat daarvoor nog meer nodig is blijft voor het bestuur een grote vraag. 

Een vraag overigens waar de hele Nederlandse koorwereld, zonder al te veel resultaat, 

aan sleutelt. 
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Al lezende in dit verslag moeten we concluderen dat er zich in het achterliggende jaar  

weer heel wat heeft afgespeeld in ons gezellige en fijne koor, waar ontspanning en 

prestatie goed samengaan. 

Een groot aantal zaken, die misschien waren wegegzakt, zijn door dit verslag hopelijk  

weer even boven onze geheugen-drempel uitgetild.  

 

Wierden, februari 2020 

 

De secretaris, 

Henk Lubberding 


