Secretarieel Jaarverslag 2019

1. Het jaar 2019 in vogelvlucht.
Januari
2019 kende in januari een gezellige start.
Donderdag 3 januari 2019 werd het nieuwe jaar feestelijk ingezet door het mannenkoor Apollo. Ook de
'Vrienden van Apollo' waren daarvoor uitgenodigd.
Om even na acht uur kon voorzitter Jos een toost uitbrengen op het koor en ieders gezondheid. Naast een
terugblik op 2018 en een vooruitblik op 2019 kon hij een aantal mannen huldigen.
Henk Jullens, 40 jaar lid, Wim van Soest 25 jaar lid, en Bert en Wim Hilhorst, beiden 10 jaar lid.
Uiteraard werden hun dames ook verwend met een mooi boeket bloemen. (voor meer informatie en foto’s
verwijs ik u graag naar het ledengedeelte van onze website)
Februari
In februari wederom een mooie oorkonde voor Martien de Bruijn behorend bij 10 jaar lidmaatschap. Naast
deze jubilarissen trekt Apollo gelukkig nog steeds nieuwe zangers aan en blijft het koor daardoor op sterkte.
April
Het Soester Knollenkoor deed ook dit jaar in april weer mee aan het Amersfoortse Smartlappenfestival.
Helaas was het tamelijk koud weer, maar dat hinderde de "Knollen' niet. Ze zongen dat het een lieve lust
was. De oud dirigent van Mannenkoor Apollo en het Knollenkoor, Majel Lustenhouwer en zijn vrouw Mieke,
waren ook komen kijken. Hij vond dat het duidelijk te horen was dat er een echt koor stond.
Mei
En dan is daar in mei het voorjaarsconcert met het thema ‘vriendschap’. Ad van Veen was bij de generale
repetitie aanwezig om een recensie te schrijven. Hier een klein deel uit deze recensie:
En daar staan ze dan: zo’n zestig leden van het Soester Mannenkoor Apollo. Nu eens niet in het bekende
donkerblauwe kostuum, wit hemd en rode strik. Nee, dat komt morgenavond wel; nu op de generale is het
vrijetijdskleding: jeans en poloshirts. Er heerst een ongedwongen sfeer en er wordt veel gelachen. Klokslag
acht uur klinkt het startsein. Dirigent Hans Rutten en pianist Marius van der Kuijl brengen het stemgeluid op
de juiste hoogte en warmte. Rutten laat de mannen toonladders zingen en wijst ondertussen op zijn buik,
zijn middenrif, maakt zijn ademhaling zichtbaar. Pas nu valt de rol van de dirigent me goed op. Bij het
uiteindelijke concert zie je eigenlijk alleen zijn rug. Nu let ik op elke beweging. Hij laat Apollo halverwege een
lied stoppen. Geeft instructies en stemt zaken op elkaar af. Opnieuw. Bij het krachtige ‘The impossible
dream’ uit ‘De Man van La Mancha’ lijkt hij nog meer uit de mannen te willen halen dan dat ze op dat
moment al laten horen. Apollo krijgt applaus van de dames van Vrouwenvocaal Switches uit Gouda, het
gastoptreden bij dit concert. Tijdens de repetitie van hun nummer ‘Youkali’ wordt er nog heel wat gewijzigd
en bijgeschaafd. Interessant om te zien hoe zo, beetje bij beetje, de definitieve uitvoering voor het concert
van morgenavond ontstaat………….(volledige recensie beschikbaar op de website)
Op uitnodiging van Männerchor Concordia 1879 werkte Apollo mee aan het jubileumconcert ter
gelegenheid van het 140 jaar bestaan van onze Duitse zangvrienden. Het bestuur besloot er meteen een
koorreis van te maken, want je maakt zo’n trip natuurlijk niet voor één dag.
Zaterdag 27 mei stapten de mannen met hun dames op bij ‘Optisport’ in Soest en om 9 uur kon de reis
beginnen. Bus 1 onder leiding van Frans Sebel en bus 2 o.l.v. Wim Tolboom.
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Na aankomst en de kamerindeling was er ruimte in het programma om naar eigen idee in te vullen. De
meeste reisdeelnemers kozen voor een wandeling en een drankje in de mooie oude stad Soest.
De opbouwers van het Knollenkoor gebruikten de tijd om de installatie voor het optreden van het
Knollenkoor klaar te zetten.
Voor het diner voegden ook onze wethouder mevrouw Nermina Kundić en haar zoon Dennis zich bij het
gezelschap.
Na het avondeten kon om 8 uur het optreden van het Knollenkoor beginnen. Het koor zong twee sessies en
onze spreekstalmeester Bert liet een aardig “bekkie over de grens” horen, hoewel wordt betwijfeld of het
Duitse publiek er veel van verstond. Maar, ze lachten wel mee. Ook kreeg Bert onze gastvrouw Sylvia zo ver
dat ze met het koor meezong. Om 22 uur werd afgesloten.
Er volgde voor velen nog een gezellig samenzijn in de lobby van het hotel. Naast zingen, dansen en
polonaise verzorgde ‘Lenie uit de Takkestraot’ nog een kort optreden. Haar outfit ontlokte Sylvia de
uitspraak: “Oh hemel, mijn douchegordijn”.
Zondag gingen de dames na het ontbijt en de koffie naar Lippstadt voor een excursie in de chocoladefabriek
“SchokoWelt”. De heren hadden zodoende tijd en ruimte om flink te repeteren. Aansluitend werd samen
met Concordia gerepeteerd op de twee gezamenlijk te zingen werken.
Om 16:30 uur begon het concert. Het concert verliep prima. Voor de pauze nog wat voorzichtig aan beide
kanten maar na de pauze waren de beide koren op dreef en werd met twee gezamenlijke stukken
afgesloten. Voor mevrouw Kundić betekende dit concert een goede kennismaking met ons koor.
Na het concert trakteerde Concordia op een heerlijk en uitgebreid buffet in het nieuwe naast de Stadhalle
gelegen hotel-restaurant.
Voor de maandag had de reiscommissie een excursie naar de Warsteiner Brauerei in Warstein geregeld.
Warsteiner bleek een prachtig zichzelf bedruipend bedrijf. Alle bedrijfsaspecten worden in eigen hand
geregeld. Niet alleen het brouwen maar ook het onderhoud, het transport en noem maar op.
Allereerst was er een film te zien met uitleg over het productieproces.
Met een soort trein ging het daarna door alle afdelingen.
Aansluitend was er de gelegenheid het bier te proeven en kregen de deelnemers een eenvoudige lunch:
Kartoffelsuppe mit Brot. Een ieder liet het zich goed smaken!
De terugreis verliep voorspoedig en we konden op tijd afsluiten bij het Partycentrum De Weegbree.
Gina Sepp en haar mensen hadden zich weer ingespannen om een buffet te verzorgen zoals velen van
Apollo dat kennen van eerdere feesten in De Weegbree. Met weemoed sluiten we dit hoofdstuk af. De
Weegbree gaat dicht.
Met dank aan de reiscommissie en het bestuur kon iedereen omstreeks 21:30 uur naar huis. Het zat er weer
op en er wordt zeker al uitgekeken naar een volgende reis. Wie weet wanneer.
Juni
Zaterdag 8 juni werd weer een prachtige middag met gezellige zang van vier koren als onderdeel van het
Zomerfeest in de tent op Birkstraat 113 te Soest.
Het Knollenkoor organiseerde deze middag al weer voor de 5-de keer en nodigde iedereen van harte uit er
bij aanwezig te zijn. Daar is uiteindelijk goed op gereageerd zodat zeker het tweede deel van de middag
sprake was van een volle tent.
De aftrap werd om 12:55 uur gegeven door de voorzitter van het organiserende koor Apollo en daarna gaf
hij de ruimte aan de vier deelnemende koren die elk twee keer 25 minuten het podium mochten vullen.
Beurtelings zongen het Zeemanskoor de Eemvaarders uit Amersfoort, het Smartlappenkoor Uit het leven
gegrepen uit Hoevelaken, het Zeemanskoor Cabauws Wetering Koor en natuurlijk het Soester Knollenkoor.
De uitgevoerde muziek was niet alleen gezellig om naar te luisteren, maar ook werd er meegezongen,
gedanst en polonaise gelopen.
Soester Mannenkoor Apollo
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Juli
Zaterdag 13 juli werd het koorseizoen afgerond met de traditionele fietstocht. 55 personen deden dit keer
mee en zij waren allen enthousiast over de route.
In het Gildehuis aangekomen was er een aperitief en voegden zich nog een aantal mensen bij het
gezelschap zodat de barbecue 70 deelnemers kende. Dit jaar was de verzorging van de barbecue uit handen
gegeven aan de mensen van Slagerij Van Asch en dat is zeer goed bevallen.
Een gezellige afsluiting aan de vooravond van de vakantieperiode.
Oktober
De voorbereidingen voor het komende kerstconcert zijn inmiddels in volle gang na de zomerstop.
De repetities van het mannenkoor staan al helemaal in het teken van de komende kerstconcerten.
Zaterdag 23 november 2019 was het Knollenkoor traditiegetrouw weer bij de ‘Warme Witte Winter Weken’
van Tuinadviescentrum 't Vaarderhoogt in Soest aanwezig.
November
Zaterdagavond 2 november was er weer de jaarlijkse Slachtbingo van Apollo.
Zo'n 80 mensen waren om 20:00 uur aanwezig en kochten bingokaarten om te trachten de vleesvoorraad
thuis aan te vullen. Als slager trad dit keer Gordie van Tienen op, bijgestaan door de "Apollo-slager" Ton
Roest. Frans en Danny verkochten de kaarten en consumptiebonnen, Bert en Paul bemanden de bar en
Wim en Jos draaiden de Bingo. Menig aanwezige kon een prijs in ontvangst nemen en na 6 rondes was het
halve varken geheel verdeeld onder de aanwezige Apollo-zangers, hun dames en een aantal Vrienden van
Apollo. Alle mensen die geen prijs wonnen bij de Bingo kregen uiteindelijk nog een heerlijk rookworstje als
troostprijs.
Na de Bingo was het tijd voor de loterij, met prijzen die o.a. door Slagerij van Asch, parfumerie Mooi en
Slijterij Stefan Rademaker beschikbaar gesteld waren. Ook het koor kocht een flink aantal prijzen in. Vele
worsten, rollades, kippen, shoarma-pakketten, flesjes bad- en douchegel, pakket Leffe Blond, een fles witte
wijn, waardebonnen voor Slager van Asch en een viertal tassen gevuld met levensmiddelen konden aan
gelukkige winnaars worden uitgedeeld.
De mannen van de evenementencommissie konden veel lof in ontvangst nemen en terugzien op een zeer
gezellige avond!
December
Donderdag 12 en vrijdag 13 december gaf het mannenkoor weer het jaarlijkse kerstconcert in de Open Hof.
In totaal waren er 700 bezoekers aanwezig, een aantal waar het koor bijzonder trots op is.
Dinsdag 17 december 2019 trad het Soester Mannenkoor op voor de bewoners van het zorgcentrum
Molenschot in Soest. Inmiddels een 40 jaar bestaand contact. Te beginnen op eerste kerstdag 1979 kwam
Apollo elk jaar met kerstmis naar het huis. Aanvankelijk in het gebouw op de Engh en tegenwoordig op het
Dalplein.
De toenmalige directeur, mevrouw Fischer, vroeg Apollo dit te doen omdat ze vond dat de bewoners aan
iets moesten merken dat het Kerstmis is, want zo zei ze: in een bejaardenhuis lijken alle dagen op elkaar. Zo
ontstond dus een mooie traditie. Eerste kerstdag om 07:00 uur kwamen de mannen zingen, tot groot
genoegen van bewoners en medewerkers.
In 2003 was het de 25-ste keer dat het koor optrad met Kerstmis en gaf het koor een tinnen bord met
inscriptie aan het huis. Dit bord hangt nog steeds in de recreatieruimte.
Sinds 2011 zingt het koor op een avond in de periode voor kerstmis omdat het voor de ouder wordende
zangers een zware opgaaf was zo vroeg en omdat een aantal zangers ook nog op kerstmorgen in een
kerkkoor moest zingen. Ook de bewoners werden minder mobiel.
Soester Mannenkoor Apollo
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Het werd een mooie en gezellige kerstuitvoering met traditionele en enkele nieuwe kerstliederen. Veel
bewoners zongen ook van harte mee met de samenzangliederen in het programma.
Omdat 40 jaar een mijlpaal was kreeg de voorzitter een kerstboom van Celebrations en was er na afloop
voor elke zanger een biertje met een foto van het koor en getiteld: Bedankt voor 40 jaar vriendschap Apollo
& Molenschot.
Knollenkoor
Het voert te ver om alle optredens hier te beschrijven. Dit jaar verzorgde het Knollenkoor 11 optredens bij
evenementen, festivals, in zorgcentra en tijdens de koorreis.
2. Ledenbestand.
Helaas moest het koor afscheid nemen van 3 dierbare leden: Henk Jullens, Co Rebel en Henny Koenders.
Fijn was het te zien dat zoveel leden bij het afscheid aanwezig waren. Dit heeft de families goed gedaan.
Aangemeld als lid hebben zich:
Ludy Jacobs (tenor 2)
Henk Kroon (tenor 2)
Frank Schouten (tenor 2)
Ton de Bruijn (eerst bas later bariton)

Als lid hebben bedankt:
Koos Noordover (blijft wel erelid)
André Hagman
Piet Schrijver
Hans Hoogendoorn

De zangers waren op 31 december 2020 als volgt verdeeld over de stemgroepen:
Tenoren 1:
13 leden
Baritons:
23 leden
Tenoren 2:
19 leden
Bassen:
16 leden
Per 1 januari 2020: 71 leden + 4 niet meezingende leden. (i.v.m. langdurige ziekte)
3. Bestuurlijke activiteiten.
 Het bestuur kwam 10 keer voor een officiële bestuursvergadering bijeen.
 Het bestuur heeft een werkgroep opgericht voor ons 100-jarig bestaan in 2022.
 1 Maal werd een Algemene Ledenvergadering voor het mannenkoor belegd en 1 maal voor het
Knollenkoor
 Na de reguliere repetitieavonden werden dringende zaken besproken, o.a. met de dirigent, pianist
en delegatie van de muziekcommissie en evenementencommissie.
 De bestuursleden hadden de leiding in de verschillende commissies.
4. Samenstelling bestuur 2019.
Voorzitter
: Jos Sesink
Secretaris
: Marco van Velthuisen
Penningmeester/ ledenadm. : Frans Sebel
2e Penningmeester
: Edwin Aa
Bestuurslid
: Danny van Houttum
Bestuurslid
: Bert Hilhorst
Bestuurslid
: Wim Tolboom
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01-01
01-01
01-01
01-01
01-01

<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>

31-12
31-12
31-12
31-12
31-12
31-12
31-12

De koordirectie was in 2019 in de capabele handen van Hans van Rutten.
De vaste begeleider/inval dirigent in 2019 was wederom Marius van der Kuijl.
Het Knollenkoor stond in 2019 onder leiding van Henk Pronk, en de muzikale leiding onder Jan
Roels, met Peter van de Groep op drums en Hans van den Boogaard als 2-de accordeonist.
Voor het geluid en materiaal zorgden Sjaak Stolk en Simon Schreur.
Soester Mannenkoor Apollo
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5. Evenementen- papier oliebollen en barcommissie.
Onder leiding van Wim Tolboom werden het ophalen van het oud papier de nieuwjaarsreceptie, de
seizoensafsluiting met bbq en de slachtbingo georganiseerd. Met achter de bar Bert Hilhorst en Paul
Huisman onze vaste barmannen, hulde voor allen die meewerkten in 2019.
Ton Vredenbregt verzorgde de muntenverkoop voor alle Apollo evenementen en uiteraard mogen we Arie
Postema en alle vrijwilligers bedanken voor een prima georganiseerde bakkerij bij de firma Ben Becker.
Samenstelling:
Wim Tolboom (coördinator)
Bert Hilhorst
Arie Postema
Paul Huisman
Ton Vredenbregt
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6. Muziekcommissie mannenkoor.
De commissie kwam dit jaar acht keer bij elkaar met de dirigent. De programma’s werden samengesteld
voor het voorjaarsconcert, het concert in Soest Duitsland en de kerstconcerten.
Samenstelling:
Danny van Houttum (voorzitter)
01-01 <> 31-12
Theo de Man (bas)
01-01 <> 31-12
Theo Zuidema (bariton)
01-01 <> 31-12
Marco van Velthuisen (tenor 2)
01-01 <> 31-12
Jos Sesink (tenor 1)
01-01 <> 31-12
Marco van Velthuisen stopt per 31 december en zal worden opgevolgd door Toon van der Linden (tenor 2).
7. Muziekcommissie Knollenkoor.
Deze commissie vergaderde dit jaar twee keer met de muzikaal leider Jan Roels.
Voornaamste punt van gesprek waren de discipline tijdens de repetities, de presentatie van het koor en
aanvulling van het repertoire met nieuwe stukken.
Samenstelling:
Henk Pronk (voorzitter)
Toon van der Linden
Theo de Man
Theo Rutten
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Aldus vastgesteld:
Te Soest,
26 februari 2020,
J.J. Sesink

M.A. v. Velthuisen

Voorzitter

Secretaris
Soester Mannenkoor Apollo
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