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JAARVERSLAG ALGEMEEN WIERDENS MANNENKOOR
2020
ALGEMEEN
2020 had een feestelijk jaar moeten worden met een receptie, een jubileumconcert,
een boottocht met afsluitend diner en een stevig gesponsorde jubileumkrant.
En dit alles ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan als koor op 13 april.
Helaas, het Coronavirus gooide vanaf medio maart roet in het eten en heel Nederland
kwam in soort lock-down terecht, waarin er nog maar weinig contact- en
presentatiemogelijkheden waren.
Al snel bleek dat zingen een belangrijke factor was in het verspreiden van het virus.
Menig koor werd getroffen door vele besmette leden en in enkele gevallen zelfs met
de dood tot gevolg.
Alle contacten moesten tot het uiterste worden beperkt en dan nog met inachtneming
van de tot een begrip uitgegroeide anderhalve-meter-afstand. Hierdoor werd het na
maart niet meer mogelijk om in 2020 nog te repeteren of uitvoeringen te geven.
In feite een verloren zangjaar.
In dit slechte scenario werden we ook nog geconfronteerd met een drietal overlijdens.
Jan Hammink overleed op 24 april op 92-jarige leeftijd ten gevolge van het
coronavirus. Gerrit van der Kolk overleed op 11 juni op 81-jarige leeftijd geheel
onverwacht tijdens een middagdutje en de echtgenote van Cor Witteveen, Leandra
Fillart overleed veel te vroeg op 6 juli. Zij werd slechts 76 jaar oud.
Extra triest bij dit alles was dat door het Coronavirus bij al deze overlijdens het
afscheid slechts in kleine kring mocht plaatsvinden.
Ook werden we in dit verslagjaar in kennis gesteld van het overlijden van ons oud
koorlid Gjalt de Vries. Hij overleed op 30 januari in de leeftijd van 91 jaar.
Hans Olthof, die in het verleden als reserve dirigent bij ons koor betrokken was
overleed op 15 december op 81-jarige leeftijd ten gevolge van een hersentumor.
Je zou haast denken dat het in 2020 alleen maar kommer en kwel was.
Gelukkig waren er ook nog plezierige dingen. Zie hiervoor verderop
Zo konden we in de naar september verschoven jaarvergadering toch nog aandacht
besteden aan een 7-tal jubilarissen en werd Frits de Jong voor al zijn jarenlange
inspanningen terecht tot lid van verdienste benoemd.
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Bij binnenkomst op die ledenvergadering moest iedereen zijn handtekening op de
ledenlijst zetten. Dit gebeurde met een voor allen beschikbare jubileumpen.
BESTUUR EN ORGANISATIE
Het bestuur moest al snel omzien naar een andere vergaderlocatie. Voor het virus
vergaderde het bestuur altijd bij toerbeurt bij één van de bestuursleden thuis.
In verband met de anderhalve-meter-maatregel heeft het bestuur de meeste
vergaderingen in de vergaderzaal van de Kapel gehouden. Ook waren er de zogenaamde
zoomvergaderingen. Een nieuw fenomeen dat voor vergaderen prima werkt.
De vergaderingen, in totaal 8, hadden vaak plaats nadat de ministers Rutte en de Jong
weer een persconferentie hadden gehouden om zodoende de maatregelen voor het
koor weer in overeenstemming te brengen met de laatste voorschriften.
Zoals al gezegd kon de ledenvergadering nog net voor opnieuw verscherpte
maatregelen op 28 september worden gehouden in de kerkzaal van de Kapel. Hier kon
voldoende afstand in acht worden genomen. Bij de feestelijke borrel na afloop werd de
anderhalve-meter-regel nog wel eens vergeten. Gelukkig zonder gevolgen.
In die ledenvergadering werd het voorzitterschap van Kees Procee nog voor één keer
met een jaar verlengd en werd Marten Hiemstra herbenoemd voor 3 jaar.
Hierdoor ziet het bestuur er als volgt uit;
Voorzitter:
Kees Procee
2e voorzitter:
Wim de Groot
e
Secretaris:
Henk Lubberding
2 secretaris;
Tonny Beukers
e
Penningmeester
Wim Brinkers
2 penningmeester: Marten Hiemstra
Dit bestuur werd ook nu weer ondersteund door een groot aantal vrijwilligers die
diverse uitvoerende taken voor hun kiezen namen. Zonder al die mensen is het runnen
van een vereniging niet mogelijk. Dus daarvoor dank.
Henk Wassink droeg zijn werk als kaartverstuurder bij verjaardagen over aan Jan
Wagemans. Ook zijn taak bij de wekelijkse lotto droeg hij over aan Jan Wagemans en
Dinand ter Haar. Hans van der Worp moest in het najaar zijn taak als verzender van
verjaardagskaarten naar de partners, door de zich toen al openbarende darm- en
leverkanker, nood gedwongen overdragen aan Herman Bloem.
De kledingopslag ging van Wim de Groot, tijdelijk naar Riny Pleij en vervolgens naar
Hans Hemmers, die gelukkig nog een plekje in huis vrij had. Freddy Struijk bleef onze
kledingman.
LEDEN
Bij de start van het verslagjaar bedroeg het ledental 48. Door het vertrek van Gerrit
Grobben en het overlijden van Gerrit van der Kolk sloten we het jaar af met 46 actieve
leden.
De gemiddelde leeftijd van ons koor stijgt gestaag. 85% van onze leden zijn 70 jaar of
ouder zijn en onder hen telde het koor 18 leden van 80 jaar en ouder.
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Zonder aanvulling van onderaf zijn de vooruitzichten daardoor niet direct florissant te
noemen. In dit opzicht volgen we overigens de landelijke lijn
De stijgende leeftijd is ook merkbaar aan het aantal koorleden dat in dit jaar met
allerlei lichamelijk klachten en ongemakken te maken kregen.
Waar mogelijk kregen ze aandacht vanuit het koor. Met name Tonny Beukers deed dat
op de hem bekende wijze.
Maar ook hier feestelijke zaken. Wout Smelt vierde met zijn Hennie dat ze 60 jaar bij
elkaar waren en Wim de Groot en zijn Alice deelden 50 jaar lief en leed.
Zoals hiervoor al vermeld vielen er een aantal koorjubilea te vieren.
Jan Aaftink, Frits de Jong, Albert Ramaker en Wout Smelt waren in het verslagjaar
50 jaar lid van het koor. Een gedenkwaardig aantal jaren.
Gerrit Grobben, Kees Procee en Cor Witteveen vierden hun 25-jarig jubileum.
In de ledenvergadering kregen zij allen uitgebreid aandacht en attenties van zowel het
koor als het KNZV.
ACTIVITEITEN
Door het Coronavirus bleven de activiteiten van het koor helaas beperkt,
Op 9 februari werkten we nog wel mee aan een dienst in het Twenteborg Ziekenhuis,
maar een optreden op 4 mei was er al niet meer bij.
Helaas moesten ook alle geplande jubileumactiviteiten opnieuw worden doorgeschoven.
Eerst naar het najaar en vervolgens naar 2021. Het betrof hier de receptie, de
boottocht met aansluitend een diner en ons Jubileumconcert.
Ook de uitgave van een jubileumboekje moest wachten tot 2021.
Inmiddels kan worden meegedeeld dat al deze activiteiten door het aanhoudende virus
definitief zijn gecanceld.
Alle genodigden voor receptie en jubileumconcert, alsmede de sponsors voor ons
jubileumboekje en de gecontracteerde solisten moesten steeds bericht hebben van de
verschuivende data. Dit gaf wel veel extra werk voor het secretariaat.
De hoop dat we eind december nog een soort kerstconcert konden geven in Delden
werd ook de grond ingeboord.
Jammer was het dat de door Frauke opgezette online-repetities vanuit de koorleden
niet de nodige aandacht en deelnemers kregen.
Ook een poging van het bestuur om via kuier-avonden het onderlinge contact overeind
te houden moest wegens geringe belangstelling worden afgeblazen.
De door het bestuur rondgebracht Kerstattentie oogstte daarentegen veel waardering
De RABO-Clubsupport actie kreeg gelukkig de nodige deelnemers uit ons koor. Dit
bracht zo’n € 225,-- in het laatje.
De traditionele en gezellige Sunte Martenmarkt, met de nodige bakkunsten vanuit het
koor, ging zoals vele andere zaken niet door.
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DONATEURS EN “VRIENDEN”
Ook op deze onderdelen speelde het Coronavirus een rol. Het rondbrengen van de
donateurskaarten liep vertraging op maar kwam nog wel van de grond.
Deze inkomsten zijn belangrijk voor ons koor.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Algemeen Wierdens Mannenkoor bleef
ongewijzigd en zag er in het verslagjaar als volgt uit:
Voorzitter;
Henk Slooijer
Secretaris:
Henk Lubberding
Penningmeester: Wim Brinkers
Leden:
Sietze Stenekes en Henk Joosten
PUBLIC RELATIONS
Website, e-mails, zelfs een bestuurs-app en nieuwbrieven zijn uitstekende en in het
verslagjaar veel gebruikte middelen voor de onderlinge communicatie en informatie.
Helaas waren er geen momenten om ons koor breed te manifesteren naar het
Wierdense publiek.
Gelukkig haalde onze ledenvergadering met de nodige jubilarissen wel de plaatselijke
en regionale pers, zodat er toch nog iets van ons koor naar buiten kwam.
We stonden minder in de schijnwerpers dan vorige jaren. Een schrale troost is het dat
we daar in deze Coronatijd als vereniging niet alleen stonden

Wierden, maart 2021
De secretaris,
Henk Lubberding
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