Jaarverslag 2020

Stichting Zingen voor je Leven Amersfoort

Activiteiten Koor
Het koor had in december 2020 32 koorleden. Er zijn 2 leden overleden,
4 leden hebben opgezegd. Er waren gedurende het verslagjaar 2 nieuwe
aanmeldingen, waarvan er uiteindelijk één overbleef, die in de loop van
het jaar ook weer vertrok. Er was geen wachtlijst.

Digitaal:
Van de 24 geplande bijeenkomsten hebben we
de eerste 5 in het ons zo vertrouwde Toon
Hermans Huis (THHA) kunnen uitvoeren.
Daarna kwam de Corona-periode, met de
daaraan verbonden maatregelen waardoor
bijeenkomsten in THHA niet meer mogelijk
waren. Onze dirigent Harry de Beer heeft veel
werk verzet om digitaal voortgang in zingen
mogelijk te maken. Tot de zomer organiseerde
hij 6 Zoom bijeenkomsten. Nagenoeg elke 14
dagen stuurde hij ook YouTube-filmpjes op
waarmee iedereen thuis liederen kon
instuderen of gewoon ‘gezellig met Harry
zingen’.
Digitaal verjaardag vieren.

Zomerbijeenkomsten en daarna:
I.p.v. een zomerreces hebben we de kans
gegrepen om twee live bijeenkomsten in de maanden juli en augustus zonder zingen te organiseren.
En aansluitend in het najaar 3 bijeenkomsten met zingen, omdat die ruimte er toen weer was. De
startdag werd vanwege de beide zomerbijeenkomsten verschoven naar 11 september. Dit jaar was
het een halve dag.
Het was een feest om elkaar weer te kunnen zien en spreken. Harry had veel bijzondere alternatieve
groepsactiviteiten bedacht: samen werken aan één tekening, samen één verhaal maken (thema
“zomers avontuur”), body-percussie, dansende handen, “mijn kinderhobby’s”, dansen op
saxofoonspel, neuriën en vooral: samen zingen van liederen met uiteenlopende lading, van uitbundig
en vrolijk tot ingetogen en meditatief. Daarbij schiepen we ook ruimte voor het gedenken van zieken
en overledenen.

Zomerbijeenkomsten: volop bijzondere groepsactiviteiten.

Locatie:
Gelet op alle beperkingen en voorwaarden m.b.t. zingen bleek het THHA helaas te klein voor ons
koor: in de loop van het voorjaar besloten wij daarom in ieder geval tijdelijk uit te wijken naar de
Fonteinkerk. Het was fijn om hier te kunnen zingen en bijeen te komen, de kerkzaal bood ons ruimte
genoeg om op afstand elkaar te ontmoeten in de zomer en ook te zingen. Toch is onze intentie op
termijn wel weer terug te keren naar het THHA, omdat dat als onze basis voelt. De tijd zal uitwijzen
hoe dit zich zal ontwikkelen.
Terug naar digitaal:
Onze tweede bijeenkomst in oktober viel uit i.v.m. bezinning op de nieuwe Lock Down, de rest van het
jaar verliep alles weer via Zoom.
Als koor zijn we ingesteld op fysieke ontmoeting en zingen: Zoomen is wat dat betreft behelpen, al
schept het wel de mogelijkheid elkaar te zien en te horen. Deze beperking zien we ook terug in de
bezoekersaantallen: tijdens de bijeenkomsten in het THHA van dit jaar waren er gemiddeld 26
deelnemers. Tijdens het Zoomen voor de zomer waren er gemiddeld 17 bezoekers. Er kwamen
gemiddeld 18 mensen naar de beide extra dagen in de Fonteinkerk. Tijdens de 3 bijeenkomsten
daarna in de kerk lag het gemiddelde aantal bezoekers op 17, bij het Zoomen nadien liep dit terug
naar 14 koorleden. Er is een redelijk stabiele kern die regelmatig deelneemt aan de
Zoombijeenkomsten; sommigen komen vooral bij bijzondere gelegenheden, anderen hebben niet de
tools om deel te nemen, of houden er niet van om elkaar te ontmoeten via een beeldscherm. Gelukkig
zijn alle koorleden op één of andere manier wel in beeld.
Kerst:
In alle voorgaande jaren van ons koor, al 15
jaar, vierden we Kerst met de mensen van het
THHA. Dit jaar maakten we een Zoom-concertopname, met een mooie toespraak van zowel
Harry de Beer als Karin Rutgers (THHA). Twee
koorleden zongen bij Harry thuis mee. Het
filmpje werd vlak voor Kerst verspreid.

Afscheid:
In 2020 namen we in februari afscheid van
Martha Hofstra vanwege haar overlijden. Martha
is vanaf 2007 lid geweest van het koor en was
ook lid van Ithaka, Spelen voor je Leven
Amersfoort. Beide organisaties hebben veel
Digitale Kerstviering.
voor Martha betekend. Wij mochten als koor
zingen bij haar afscheid.
In Augustus overleed Lourien Tange. Lourien heeft veel steun ervaren aan het koor en genoot van het
zingen. Het was fijn dat wij ten tijde van haar overlijden juist weer konden zingen met elkaar. We
hebben met 10 zangers en Harry in de buitenlucht a capella gezongen tijdens de afscheidsdienst, een
bijzondere ervaring voor alle betrokkenen.

Bestuur, samenstelling en activiteiten
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit: Carola Holtslag
(voorzitter), Irma Beukenkamp (penningmeester), Aldert de Boer
(bestuurslid/coördinator), Tjitske Kooistra (algemeen bestuurslid
en 1e reserve coördinatietaken) en Rienk Rietveld (bestuurslid).
De vacature van secretaris bestond het hele verslagjaar.
Aldert nam de taak over van Gert Kok, die járenlang énorm veel
werk heeft verzet als coördinator/bestuurslid. Onze hartelijke
dank!

Bestuur en dirigent zijn in het verslagjaar méér dan voorheen
gezamenlijk opgetreden, gelet op alle onzekerheden rondom
het Corona-virus. Vanaf juni werd een aantal
bestuursvergaderingen gehouden in de Fonteinkerk, in het
najaar ook een aantal keren digitaal via Zoom. Harry de Beer
was hierbij aanwezig. Het was veel schakelen n.a.v. de
adviezen vanuit het RIVM, koornetwerk NL en St. Kanker in
Beeld.
Er is door het bestuur een corona-protocol opgesteld om de
veiligheid van de fysieke bijeenkomsten te waarborgen. Tevens
maakten we een ‘routekaart’.
Uiteraard speelde veiligheid een hoofdrol in onze benadering,
gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep. Onze rode draad
daarnaast is wel het woord ‘verbinding’ geweest: wat kunnen
we doen om het koor als zodanig op koers te houden en
koorleden dat gevoel van verbonden zijn met elkaar te laten
ervaren. Er mag ook wel gesteld worden dat we hierin met
elkaar, als koor, dirigent en bestuur, in geslaagd zijn. (Dit bleek
o.a. uit de enquête die we in oktober naar de koorleden
stuurden.)

Voor vele gelegenheden verzorgde Aldert
Dahlia's uit eigen tuin.

Dit jaar hebben we één nieuwsbrief geschreven. Er werd meer
gemaild dan andere jaren. Informatie én ‘hart-onder-de-riem-berichten’.
In de zomer brachten we twee sfeerimpressies uit met foto’s en indrukken van de twee ingelaste
zomerbijeenkomsten.
De klankbordgroep, bestaande uit een aantal koorleden, heeft éénmaal met dirigent Harry de Beer
overlegd over diverse zaken betreffende het koor. Resultaat daarvan was o.a. het organiseren van de
twee zomerbijeenkomsten.
Rien van Steen nam eind 2020 het beheer van de muziekbibliotheek van Maaike Kempkes over.
Gedurende het verslagjaar was er regelmatig contact met Stichting KIB, waarbij ook gezoomd werd
met vertegenwoordigers van andere ZvjL-koren.
Financiën
Het verslagjaar eindigde met een positief saldo dankzij bijdragen van donateurs, vrienden, (oud-)
koorleden en subsidie van Indebuurt033, (ook bedoeld voor THHA en Ithaka).
De contributie voor de koorleden is niet verhoogd en bleef dus € 150,-. 1
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In januari 2021 is besloten de huidige koorleden een korting te geven op de contributie voor 2021.
Foto’s gemaakt door Aldert de Boer en Tjitske Kooistra.
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