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Jaaroverzicht 2012
We zijn het jaar 2012 begonnen met een ledenvergadering op donderdag 16 februari 2012.
Jan Baak en Wim Gussinklo werden gehuldigd omdat ze beiden 25 jaar lid waren van het koor.
Wim Schruijer stopt als bestuurslid en draagt het stokje over aan Patrick Hettinga
Hans Slaghuis heeft aangegeven dat hij, gezien de afstand naar zijn werk, in de loop van het jaar
gaat verhuizen en dan zijn lidmaatschap zal beëindigen. De vergadering wordt toestemming
gevraagd om een functiewisseling binnen het bestuur. Frans Arntzen wordt per direct voorzitter en
Hans wordt vicevoorzitter. De vergadering gaat akkoord.
De afname van het aantal koorleden bij mannenkoren is in heel Nederland een groot probleem,
ook wij hebben dat ondervonden in 2012. Een aantal leden is gestopt om verschillende redenen,
Leeftijd, gebrek aan tijd en het niet eens zijn met de gang van zaken op de repetities
Jammer genoeg hebben zich geen nieuwe leden aangemeld.
Na een tijd van repetities hebben we op 9 juni gestart meegedaan aan een zangfestival in Aalten.
Omdat slechts twee baritons die dag aanwezig konden zijn en dit de stemverhouding niet ten
goede kwam, hebben we moeten constateren dat onze deelname geen succes was.
Het geplande concert van de Dalesmen Singers op 15 juni kon helaas niet doorgaan. Vanwege het
krappe vluchtschema konden ze niet op tijd in Eibergen zijn.
Na de zomervakantie zijn we weer druk aan het repeteren geslagen om ons voor te bereiden op
een aantal optredens. Ook zijn we gestart met een kwaliteitsslag. Een zangpedagoog heeft
verschillende groepen en individuele leden een aantal weken begeleid. In het vierde kwartaal is dit
afgesloten met een stempresentatie voor alle leden. In achttallen konden we onze zangkunsten
presenteren aan Anna Marie en Wim.
Op 20 september hebben we een Berkellandkorendag georganiseerd in de vier hoofdkernen van
Berkelland met verschillende koren. De Berkellandkorendag werd goed ontvangen en is zeker
voor herhaling vatbaar.
Op zaterdag 13 oktober zijn we met ons allen in de bus naar Baarn gestapt om mee te doen aan
een KNZV zangconcours. Ondanks dat we het gevoel hadden dat we goed gezongen hadden viel
een tweede plaats in de B-categorie ons tegen.
Op 18 november hebben we in de O.L.V. van Lourdeskerk een concert georganiseerd met
medewerking van Cantica Nova uit Losser. Het aantal bezoekers overtrof de stoutste
verwachtingen, we zijn er financieel goed uitgesprongen. Een kwalitatief goed concert.
Het jaarlijkse kerstconcert hebben we in 2012 laten vervallen, hiervoor in de plaats organiseren we
begin januari 2013 een nieuwjaarsconcert.
In 2012 is een werkgroep druk bezig geweest met de organisatie van een koorreis in 2013, helaas
moesten we in september het besluit nemen de koorreis te cancelen vanwege gebrek aan
deelname.
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Door het jaar heen zijn er inventariserende gesprekken gevoerd met een dwarsdoorsnede van
het koor, de jongeren koorleden en de dirigent. Deze gesprekken zijn aanleiding om te werken aan
een toekomstplan voor meerdere jaren. Dit plan, mede gestuurd door de ontwikkelingen in 2012, is
uitgegroeid tot een toekomstplan 2013-2015. Na diverse afwegingen in het bestuur is het plan
gepresenteerd aan het koor en staat het op de agenda van de ledenvergadering 2013.
Resume;
2012 was een enerverend jaar waarin we ons op verschillende momenten goed konden
presenteren en is de koers voor de komende jaren tot stand gekomen.
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