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Nieuwsbrief maart 2023 
 
Aan donateurs, leden, oud-leden en andere belangstellenden 
 
 
 
Beste muziekvrienden, 
 
Graag melden wij ons weer met de laatste nieuwtjes/wetenswaardigheden over ons koor. 
 
 
Ondertekening vernieuwde statuten  
 
Oratoriumkoor Alphen gaat WBTR-proof het nieuwe jaar in. 
Binnen een vereniging of stichting is goed bestuur noodzakelijk en verplicht. Er gelden  
verschillende wettelijke eisen. Deze zijn vastgelegd in de Wet Bestuur en Toezicht  
Rechtspersonen (WBTR). Om aan deze nieuwe wet te voldoen was het noodzakelijk de  
statuten van het koor aan te passen. Van die gelegenheid maakten we gebruik om  
deze statuten maar meteen helemaal up to date te maken. Het bestuur ondertekende  
op 6 januari 2023 de aangepaste statuten in het kantoor van Limes Notarissen in  
Alphen aan den Rijn. Wij zijn er trots op tot de eerste koren te horen, zo niet hét  
eerste koor in Alphen aan den Rijn te zijn, dat deze zaken op orde heeft. 
Daarna (en daarom) heeft onze voorzitter het bestuur getrakteerd op koffie/thee met wat  
erg lekkers erbij. We vierden niet alleen de ondertekening, maar ook dat we blij zijn met onze fijne 
samenwerking. 
 
 
Algemene leden vergadering 
 
Op 21 februari 2023 was de algemene ledenvergadering van Oratoriumkoor Alphen.  
De repetitieruimte in de Nieuwe Muziekschool was voor deze gelegenheid veranderd  
in vergaderruimte. Voor een goed gevulde zaal legde het bestuur verantwoording af  
aan de leden over het afgelopen jaar.  
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Aan de orde kwam onder meer: 
 

Samenstelling bestuur: 
Naast de gebruikelijke agendapunten stond de samenstelling van het bestuur op de agenda. Onze 
secretaris Ida Pieters is volgens rooster aftredend maar heeft te kennen gegeven  
nog een termijn te willen aanblijven. De leden gaven bij acclamatie aan daar geen  
bezwaar tegen te hebben! Marian Hendrickx, algemeen bestuurslid en  
verantwoordelijk voor de PR, treedt af en zal worden opgevolgd door Ina Krausz.  
Ook algehele instemming door de koorleden. Marian werd bedankt voor haar  
actieve bijdrage aan het bestuur in de afgelopen vier jaar. 

Het vernieuwde bestuur, met als tweede van links Ina Krausz 

Hoe nu verder? 
Voor de ALV werd door het bestuur een discussiepunt aangedragen ten aanzien van  ‘hoe nu verder’. 
Uitgangspunt voor een goed financieel bestuur van een koor is dat alle vaste kosten, zoals zaalhuur 
muziekschool, zangersbond, honararia van dirigent en repetitor en kosten van bestuur uit de opgebrachte 
contributie kunnen worden betaald. En daarbij dan ook nog het liefst wat sparen voor de tekorten op 
toekomstige concerten. Idealiter worden de kosten van een concert gedekt door sponsorbijdragen en de 
opbrengsten uit de kaartverkoop. Maar dat is al jaren niet meer het geval. Extra probleem nu is dat er 
sprake is van een forse teruggang in koorleden. In onze hoogtijdagen bestond het koor uit minimaal 80-90 
leden. Dat zijn er nu nog maar zo’n kleine vijftig. Het winnen van nieuwe leden is uitermate lastig, zeker in 
ons genre. Tegenwoordig kun je nog wel zangers vinden, maar dan op projectbasis; zij willen zich niet 
meer continu verbinden aan hetzelfde koor. Consequentie van een kleiner koor is tweeledig: 1:  als we de 
grotere oratoriumwerken willen uitvoeren, zijn we aangewezen op het werven van projectleden; en 2: de 
inkomsten van het koor - contributie - zijn nauwelijks voldoende voor de vaste kosten, laat staan voor 
eventuele tekorten op een concert. Tijdens de vergadering werd met instemming besloten om de 
contributie te verhogen met de prijsindex. Daarnaast werden nog wat ideeën geopperd en besproken: 
andere muziekkeuze (repertoire), houden van een open repetitie om leden te werven, samenwerken met 
een ander koor van onze dirigent, André Vis. Aan het eind werd geconcludeerd dat het bestuur de 
mogelijkheden verder zal onderzoeken, daarbij rekening houdend met het feit dat de meerderheid van de 
koorleden wil vasthouden aan het ‘oratorium-genre’. 
 
 
Koude repetitie tijdens voorjaarsvakantie 
 
Ook tijdens de voorjaarsvakantie repeteerden we trouw door.  
We willen ons volgende concert immers echt heel mooi maken. We waren  
als enigen aanwezig in de Muziekschool. Vanwege de hoge stookkosten  
stond daar de verwarming uit. Geen nood: je kunt ook zingen met de jas aan.  
Sterker nog, goed zingen is topsport, daar krijg je het warm van. 
 
 
NL Doet 
 
Elk jaar in maart organiseert het Oranje Fonds een grote vrijwilligersactie. NL Doet zet de vrijwillige inzet 
in de schijnwerpers en activeert door een publiekscampagne zoveel mogelijk Nederlanders om een dag 
vrijwilligerswerk te doen en zo te ervaren wat dat met je doet en hoe gezellig dat samenwerken is.  
In dat kader heeft Oratoriumkoor Alphen dit jaar ook (en met succes) een project aangemeld en de hulp 
ingeroepen van een aantal vrijwilligers onder de koorleden.  
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De klus: het opknappen van de aanhangwagen die we gebruiken om het podium voor het koor van de 
Muziekschool naar de kerk te brengen waar we een concert uitvoeren. Johan Pieters, die meestal de 
wagen rijdt voor het koor had bij een toevallige controle ontdekt dat nieuwe bandjes broodnodig waren 
(die er op zaten waren uit het jaar 1982) en datzelfde gold voor de verlichting. De hele wagen was 
eigenlijk onveilig en onbruikbaar. Kon dus de weg niet meer op!  
Met dank aan garage Niecar die voor een (gesponsord) prijsje de banden leverde, en met dank aan de 
noeste arbeid van de vrijwilligers kan de wagen nu weer jaren mee.  
Dank ook aan het Oranje Fonds voor de financiële bijdrage en aan onze voorzitter, die ons met lekkere 
gevulde koeken kwam ondersteunen. En inderdaad: het was ook nog eens reuze gezellig. 
 
 
 
 
 Oude band (voor de kenners:  
 code geeft aan: uit 1982) 
           En zo ziet het er nu uit. ¯ 

 
 
 
 
 
 
 
Vooraankondiging Herdenkingsconcert  
 
Traditiegetrouw voert Oratoriumkoor Alphen elk oneven jaar op 4 mei, aansluitend aan de 
dodenherdenking in het Burgemeester Visserpark 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).  
 
Herdenkingsconcert: Luigi Cherubini: Requiem in C 
Plaats: Adventskerk, Julianastraat 69, Alphen aan den Rijn 
Tijd: 20.45 – 21.45 uur 
Toegang: € 15,00. Kaartverkoop via leden, aan de kerk en online. Concert volgen via livestream is 
ook mogelijk. Zie voor meer info: www.oratoriumkooralphen.nl 
 
 
Graag tot ziens dus, op 4 mei aanstaande! 
 
Met vriendelijke groet, namens bestuur en leden van Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn, 
Marian Hendrickx 
 
 
 
 
 
            


