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De Vereniging 

 
Ook dit jaar is weer snel voorbij gegaan. Zoals wij gewend zijn hebben een 
aantal leden zich weer ingezet om dit jaar succesvol te laten verlopen. Denk aan  
het zorg dragen voor de inwendige mens tijdens de jaarvergadering en de 

koordag, het schenken van de koffie en thee tijdens de repetitie. Het 
samenstellen van het programmaboekje werd ook dit keer weer verzorgd door 

oud lid Wil Pruijsen. Ook waren er weer twee leden actief als lid van de 
kascontrolecommissie. De koorkrant onder redactie van Ad Bakker met 
illustraties van Renate Hokkeling zorgde dit jaar weer vier keer voor veel 

leesplezier. Het bestuur wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd van harte 
bedanken. 

De vriendenrepetities op 16 februari en 1 november 2016 werden weer redelijk 
bezocht. Wij mochten 1 lid blijvend verwelkomen, altijd weer fijn. 

 
Concerten 

 

Op 14 oktober voerden we in het Muziekgebouw Frits Philips het Requiem 
van Mozart en het Gloria in D en Magnificat van Vivaldi uit. 
Ook dit jaar mochten wij onze vrienden van het European Inter.voiceS Choir 
onder leiding van Ludwig van Gijsegem verwelkomen. Wat fijn dat zij ons steeds 

komen versterken.  Het Holland Symfonie Orkest stond garant voor de 
begeleiding, samen met Dirk Luijmes aan het orgel. 

Solisten waren: Diane Verdoodt, Esther Kuiper en Sven Weijens. Ook Ludwig Van 
Gijsegem was weer helemaal in vorm en zong zijn partij geweldig. Goed om te 

zien dat hij zo is hersteld.  Het was een fantastisch, goed bezocht concert met 
veel positieve reacties uit het publiek, de solisten, en de orkestleden. Ook Frits 
Achten van het Centrum voor de Kunsten was heel erg positief over ons 

optreden. Een bijna volle zaal en een geweldige recensie van Marjolein Sengers 
met woorden zoals “laat de EOV maar schuiven” maakte het geheel compleet.  

De opnames zijn, zoals we inmiddels gewend zijn, weer erg mooi geworden met 
dank aan Mathea Audio Productions. Er zongen drie projectleden mee met het 
concert, waarvan we er één blijvend mochten verwelkomen.  

 

 
Bestuur 

 
Het bestuur kwam 5x in vergadering bijeen, waarvan één maal met Geert 
Broeksteeg. De algemene ledenvergadering werd gehouden op 19 april 2016. 

Aftredend en niet herkiesbaar waren Cees Groeneveld als 1e penningmeester en  
Paul Langemeijer als bibliothecaris. Beiden zijn door de voorzitter bedankt voor 

hun jarenlange inzet. Jasper Verplanke werd bij acclamatie benoemd tot eerste 
penningmeester, en Sandro Argiro tot bibliothecaris. Jasper Verplanke en Mieke 
Savelkouls bezochten namens de EOV de algemene ledenvergadering van de 

Eindhovense Koren Federatie op woensdag 13 april 2016. 
 

 

 

 



Leden 
 
Het ledenaantal is in 2016 gezakt van 70 naar 69 leden. 

De verdeling is als volgt: 
10 bassen 

24 alten 
13 tenoren 

22 sopranen 
 
De tenoren en bassen hebben in 2016 de stemtest met succes afgelegd. 

 
Mieke Savelkouls 

Secretaris EOV 
 
 


