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Jaarverslag 2020, Zingen voor je leven-Nijmegen 
 

We starten het nieuwe jaar met een verdrietig bericht. Stef Wierink is overleden. Hij was een 

trouw lid van ons koor en Stef was vanaf de oprichting van Zingen voor je Leven Nijmegen 

zeer betrokken als bestuurslid. We nemen afscheid van een mooie, inspirerende man. 

 

Het corona virus heeft gevolgen voor Zingen voor je leven. In maart stoppen voorlopig onze 

repetities in ‘t Hert. Ondanks dat we het samenzijn ontzettend missen, komen er nieuwe, 

leuke initiatieven, die het gemis een beetje opvullen. Anadya, onze dirigente, begeleidt het 

koor in de eerste digitale repetitie op 19 maart. We kunnen elkaar zien en horen via het 

programma ZOOM. We doen voor de computer onze opwarmingsoefeningen voor de stem 

en zingen samen bekende liedjes. De eerste keer starten we met 24 deelnemers, wat een 

goed begin is. Daarna wisselen Frohmut en Anadya elkaar wekelijks af met een online 

repetitie. Het is even wennen dat repeteren met ZOOM. We kunnen niet samen als koor 

zingen, omdat de stemmen vertraagd door komen. Het is een uitdaging om je stemgroep te 

blijven behouden of in canon te zingen. Koorleden leren snel om te gaan met het 

programma. En Frohmut en Anadya enthousiasmeren de koorleden, zoals altijd. We leren 

zelfs nieuwe liedjes van hen. Wat is het fijn om even voor de repetitie wat te kunnen zeggen 

of te zwaaien naar je mede koorleden. Op afstand zijn en toch dichtbij elkaar.  

In het najaar hebben we vier keer samen kunnen komen voor een repetitie, daarna zijn de 

online repetities weer opgestart.  

Wat mooi is dat de leden ondanks de lockdown toch verbinding zoeken met elkaar. Even een 

berichtje naar iemand sturen, samen een wandeling maken, bellen hoe het gaat. De 

saamhorigheid in het koor is groot.  

 

 

Het ledenaantal is eind 2020 gekrompen tot 35 leden. Enkele leden besloten tijdelijk te 

stoppen met het koor vanwege het wegvallen van de repetities in ’t Hert. We hopen ze in 

2021 weer te mogen verwelkomen. 

mailto:zingen@zingenvoorjeleven-nijmegen.nl
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Repetities 
Dirigent/stemtherapeut: Frohmut Knie  

Dirigent/stemtherapeut: Anadya Wouters 

In 2020 zijn er 10 repetities in ‘t Hert geweest. We hebben 22 online repetities gehad. Meer 
repetities dan voorgaande jaren, omdat we in Coronatijd besloten hebben elke week een 
repetitie te doen. Voor veel koorleden is het online zingen een prettige afleiding in de week. 
De online repetities zijn opgenomen en op de website gezet, zodat leden deze later terug 

kunnen kijken en meezingen.  

We hebben in het najaar drie keer een live stream repetitie vanuit ’t Hert gehad voor de 

thuisblijvende koorleden.  

Voor de live repetities is er een Corona protocol gemaakt. We houden in het protocol 

rekening met de adviezen van het RIVM en van het korennetwerk Nederland. We hebben 

elke repetities voortaan vaste plekken, zodat koorleden niet rondlopen in de ruimte. 

 

Bestuur 2020  

In 2020 komt het bestuur vier keer voor een vergadering bijeen, waarvan twee keer via 
ZOOM. De notulen van het overleg zijn na goedkeuring terug te lezen op website.  

Het rooster van aftreden bepaalt volgens het huishoudelijk reglement dat bestuursleden na 
drie jaar aftreden. Sietske van der Honing treedt af als bestuurslid en stelt zich weer 
herkiesbaar. We hebben een vacature sinds het aftreden van Stef in 2019. En daarbij nog 
een open vacature, omdat we in het verleden het bestuur niet hebben kunnen opvullen tot 
zeven leden. Op een oproep (om zich verkiesbaar te stellen voor het bestuur) hebben twee 
aspirant bestuursleden zich aangemeld: Trees Rooijendijk en Jean Leenders. Het voorstel is 
om het bestuur weer te laten bestaan uit 7 leden.  

De bestuursverkiezing is via stemformulieren verlopen. Trees Rooijendijk en Jean Leenders 
zijn gekozen tot nieuwe bestuursleden. Sietske van der Honing is herkozen als bestuurslid en 
pakt haar taak als penningmeester weer op.  

Na de bestuursverkiezing geven we onze wijzingen in het bestuur door aan de Kamer van 
Koophandel.  

In de komende jaren zullen aftreden en/of herkiesbaar worden gesteld: 2021: Lya van der 
Hoogen en Mariska van Dodewaard, 2022: Mariëtte Deuss en Wim Kuipers. 

Samenstelling bestuur 2020: 

o Voorzitter: Wim Kuipers 

o Secretaris: Mariska van Dodewaard 

o Penningmeester: Sietske van der Honing 
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o Bestuursleden: Mariëtte Deuss, Lya van der Hoogen, Trees Rooijendijk en Jean 

Leenders 

 

 

Stemming Algemene Ledenvergadering 

Koor Zingen voor je Leven Nijmegen is een vereniging. We hebben de statuten bij de notaris 
voor het koor vastgelegd. Hierin staan de belangrijkste spelregels voor het reilen en zeilen 
van onze organisatie. In die statuten staat dat we binnen zes maanden na het sluiten van het 
kalenderjaar een algemene ledenvergadering moeten houden. Daarin moet het bestuur 
statutair aan de leden het jaarverslag, de financiële afrekening, de begroting en de 
bestuursverkiezing ter goedkeuring voorleggen. In deze corona-tijd zijn bijeenkomsten, zoals 
een jaarvergadering, helaas niet mogelijk. Hoe we besluiten nemen, mag volgens de statuten 
de voorzitter bepalen. Wim Kuipers heeft, na overleg met de rest van het bestuur, besloten 
om de leden via de mail te vragen om akkoord te gaan met het vaststellen van de stukken. 
Minimaal de helft van het aantal koorleden moet zijn stem uitbrengen volgens de statuten.  

Via de mail hebben alle koorleden een stemformulier gekregen om de zaken van de 
algemene ledenvergadering af te ronden. Het betreft de inhoud van het jaarverslag 2019, de 
vaststelling van het financiële verslag 2019, de vaststelling van de begroting voor 2020 en de 
bestuursverkiezing 2020. Uiteindelijk hebben er 29 koorleden hun stem uitgebracht en 12 
leden geen reactie gegeven. Alle punten zijn door iedereen goed gekeurd. Daarmee is de 
inhoud van het jaarverslag 2019 goedgekeurd, het financiële verslag 2019 vastgesteld en de 
begroting voor 2020 is aangenomen.  

Het financieel jaarverslag en begroting is door de kascommissie gecontroleerd en goed 
gekeurd. Dankjewel aan de kascommissie: Ryan Niemeijer en Marleen van Kalmthout.  
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Wat hebben we gedaan in 2020? 

 In juli is er door Sietske een nieuwsbrief gemaakt met prachtige verhalen, foto's en 
gedichten van de koorleden.  

 Frohmut heeft het koor in de zomer blij gemaakt met een video-opname, waarin de 
koorleden thuis mee konden zingen. 

 Op 3 september mogen we weer samen zingen. We beginnen het najaar met een 

feestelijke repetitie in de Hortus, de botanische tuin in Nijmegen. De ochtend is 

georganiseerd door Trees Rooijendijk en Jean Leenders. Voluit zingen in de stromende 

regen. Na een lange tijd online zingen voelt het zo vertrouwd dat we elkaar weer 

kunnen ontmoeten.  

 

             

 

 

 

 

 

 

 In december is de leden gevraagd een kort filmpje te maken. Anadya heeft de 
filmpjes samengevoegd, deze film is een kerstcadeau van de koorleden aan elkaar.  

 Het bestuur heeft eveneens voor de kerst kleine pakketjes rond gebracht naar alle 
koorleden met een kerstkaart, een lichtje en een engeltje. 
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Onze plannen voor 2021: 

 Onze voornaamste doelstelling in 2021 is vooral weer samen te zingen. Daarna gaan 

we ons oriënteren op eventuele mogelijkheden voor optredens. We hebben vorig 

jaar gevraagd om bij de ziekenhuizen te mogen zingen. Die wens blijft staan. 

 We gaan in bioscoop Lux de film The Singing Club bekijken met de koorleden, die zich 
voor deze activiteit aangemeld hebben. In december is de film geannuleerd vanwege 
de Corona lockdown. 

 We willen een repetitie op een ‘leuke’ plek te organiseren, zoals in september 2020 
bij de Hortus.  

 Omdat we een laagdrempelig koor willen zijn, hopen we de contributie laag te 
houden. Echter nu het ledenaantal zakt is dit wel een aandachtspunt. Met de 
koorleden gaan we kijken hoe we meer ‘vrienden van het koor’ (donateurs) kunnen 
bereiken. Elke suggestie, sponsoring, gift is van harte welkom. 

 De voorbereiding starten voor ons jubileumjaar 2022, we bestaan in 2022 10 jaar. 
 

 

Op naar weer samen zingen in 2021! 

Mariska van Dodewaard Secretaris Zingen voor je Leven Nijmegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


