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Nieuwsbrief december 2022 
 
Aan donateurs, leden, oud-leden en andere belangstellenden 
 
 
 
Beste muziekvrienden, 
 
Graag melden wij ons weer met de laatste nieuwtjes/wetenwaardigheden over ons koor. 
 
 
Openingsfestival Cultureel Seizoen op 27 augustus 2022 
 
En daar stonden we dan. Als eerste op het programma van het Openingsfestival.  
Na stevig overleg in het bestuur en daarna met de dirigent was besloten: we doen  
het! We willen onszelf presenteren aan een ander publiek dan we gewend zijn. Laten  
horen wat we kunnen. En ook onze koorleden gingen ervoor.  
We zongen twee Franse liederen (Fauré en Saint Saëns) en twee Duitse (beide van  
Schubert). Gekozen omdat ze toegankelijk zijn, en bij een breder publiek in de smaak  
moesten vallen. Om die reden hadden wij ook onze gebruikelijke zwarte kleding  
vervangen door allerlei mogelijke zwart/witte combinaties. 
 

Hoe het ging? Het was spannend, een uitdaging. Een experiment. Zingen in de openlucht is echt heel 
anders dan zingen in een kerk of muziekzaal. Ons optreden was dan ook op een aantal punten voor 
verbetering vatbaar (denk aan inzingen op de locatie, soundcheck, goede inrichting van het podium). 
Maar we hebben het gedaan! We hebben ons laten zien en laten horen, en vooral hebben we er als koor 
veel plezier aan beleefd.  
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Najaarsconcert 12 november 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdagmiddag 12 november, 15.30 uur voerden we in de sfeervolle oude Hervormde 
Dorpskerk aan de Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp ons najaarsconcert uit. 
We zongen onder leiding van dirigent André Vis een groot aantal liederen van diverse 
componisten, waarbij we werden begeleid door onze vaste pianiste Jelena Popovic. 
 
In eerste instantie maakte het bestuur zich zorgen over de traag op gang 
komende verkoop van toegangskaarten. Maar mede met hulp van ons  
Hazerswoudse koorlid Willem de Beus stond er in de week voor ons  
concert een artikel op de voorpagina van de Groene Hart Koerier, het  
blad dat huis aan huis verschijnt in Hazerswoude. Dit resulteerde in een 
verkoop van 50 extra kaarten aan de deur van de kerk. Het koor, maar  
zeker onze penningmeester was hier heel blij mee! 
 
 
Huisvesting repetitieruimte 
 
Zoals jullie weten repeteert ons koor al jarenlang (uitgezonderd de coronaperiode) in de 
concertzaal van onze partner de Nieuwe Muziekschool in het oude raadhuis in Alphen aan den 
Rijn. 
De laatste ontwikkeling: Gelezen in het AD, Regio pagina 29 | donderdag 24 november 2022.  

“Scala College laat oog vallen op oude raadhuis  
Middelbare school wil er vwo-afdeling in onderbrengen  
De voornaamste gebruiker van het oude raadhuis is nu de muziekschool.  
,,Die kan niet blijven als het Scala in het oude raadhuis zou trekken", zegt  
wethouder Anouk Noordermeer (cultuur). ,,We hebben nog geen andere  
plek en gaan in gesprek. We willen de muziekschool hoe dan ook voor Alphen bewaren."  
Directeur van de muziekschool Iwan Szomoru laat weten dat hij 'positief gestemd is' over een 
verhuizing. ,,We rekenen op hulp van de gemeente. Zij kijken naar geschikte locaties, wij ook. Er staat 
geen voormalige school, buurthuis of ander pand leeg waar wij zo in zouden kunnen. Ik zie 
mogelijkheden op terrein De Werf, bij de Rijnhaven. Als je daar een multifunctionele ruimte zou 
maken, wordt zo'n plek wellicht de hele dag door benut" “ 

 
Reactie bestuur van het Oratoriumkoor: vooralsnog blijven wij verbonden met onze partner De 
Nieuwe Muziekschool, ook qua huisvesting.  
Wij houden jullie, als onze vrienden natuurlijk op de hoogte van de voortgang. 
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Van het bestuur 
 
Bijna alweer een jaar voorbij. Voor ons koor een fijn jaar, waarin we de  
coronazorgen grotendeels achter ons konden laten en we konden terug  
verhuizen naar onze vertrouwde repetitieruimte in de Nieuwe Muziekschool. We gaven in 2022 
maar liefst twee concerten in twee sfeervolle kerken, de Oudshoornse Kerk in Alphen aan den 
Rijn en de Hervormde Dorpskerk in Hazerswoude-Dorp. 
En hoewel het koor een vergrijzende tendens vertoont is het ledenaantal redelijk stabiel. We 
gaan het nieuwe jaar in met 51 leden (16 sopranen, 19 alten, 6 tenoren en 10 bassen). 
Het bestuur zet zich met enthousiasme en creativiteit in voor het voorspoedige reilen en zeilen 
van Oratoriumkoor Alphen en is van plan dat beleid de komende jaren voort te zetten.  
We hopen dan ook nog vele mooie concerten te kunnen geven waar onze toehoorders, maar ook 
wij zelf als zangers veel plezier aan beleven. 
 
 
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 
 
De WBTR is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie 
en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen, maar ook om de kwaliteit van 
het bestuur te verbeteren. Delen van de wet gelden ook voor kleine verenigingen en stichtingen, 
zoals zangkoren. De wet is ingegaan op 1 juli 2021. Hoofdlijnen van de nieuwe wet komen er op 
neer dat besturen integer en controleerbaar dienen te handelen. Doet men dat niet dan kunnen 
bestuursleden collectief of individueel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. De 
WBTR scherpt deze bestuurlijke verplichtingen verder aan en stelt eisen aan de statuten van een 
vereniging of stichting. Het goede nieuws is dat statutenwijzigingen niet meteen noodzakelijk zijn 
en dat wij daarvoor 5 jaar de tijd krijgen. Bij een eerstvolgende statutenwijziging kan de notaris 
de vereisten van de WBTR daarin meenemen. Wel is het voor elke vereniging of stichting nuttig 
zijn procedures (statuten, huishoudelijk reglement, afspraken, werkroutines) nog eens na te lopen 
op risico’s van wanbestuur.  
Ons koor had al prima statuten. Enkele kleine wijzigingen in verband met de nieuwe wet zijn 
inmiddels aangebracht. Ook hierin acteert het bestuur voortvarend. Op 6 januari 2023 worden de 
aangepaste statuten getekend in het kantoor van Limes Notarissen in Alphen aan den Rijn. 
 
 
Vooraankondiging requiem 4 mei 2023 
 
Traditiegetrouw voert Oratoriumkoor Alphen elk oneven jaar op 4 mei, om 20.30 uur, aansluitend 
aan de dodenherdenking een Requiem uit. In 2023 zal dat het Requiem in C van Luigi Cherubini 
(1760-1842) zijn. Dit prachtige werk uit 1816 bevat geweldige muzikale vondsten die vooral in de 
zangpartijen tot uiting komen. Een uitzonderlijk werk dat  
zich kan meten met de grote requiems uit de muziekhistorie!  
Het koor wordt begeleid door het NAtionaal Symfonisch  
KAmerorkest (NASKA).  
Dat belooft een bijzonder mooi concert te worden. Dus  
noteer deze datum vast in jullie agenda. 
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Afsluiting jaar 2022 
 
Ook dit jaar eindigden we de laatste repetitie van het jaar met een 
drankje aan het einde van de avond. We wensten elkaar fijne feestdagen  
en alvast al het goede voor het nieuwe jaar.  
 
Deze wensen geef ik namens het bestuur en alle leden van Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn 
met alle plezier op deze plek ook door aan jullie, onze muziekvrienden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot ziens in 2023! 
 
 
Met vriendelijke groet, namens Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn, 
Marian Hendrickx 
PR-bestuurslid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


