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De Vereniging 

 
Een mooi en warm jaar is alweer voorbij. We kunnen het niet vaak genoeg 
herhalen, wat zijn we een leuke, zeer sociale vereniging waar nieuwe leden zich 
naar eigen zeggen echt heel erg opgenomen voelen. Iedere keer weer zijn er  

vele leden die zich inzetten om het jaar succesvol te laten verlopen. Denk aan 
alle lekkere hapjes, soep, koek  tijdens de jaarvergadering en de koordag, het 

schenken van de koffie en thee tijdens de repetitie. Recepten worden over en 
weer uitgewisseld, de glühwein van Gerda met een lekker sneetje kerstbrood, 
ook niet te versmaden. Kortom een warm bad. 

Het samenstellen van het programmaboekje werd ook dit keer weer verzorgd 
door oud lid Wil Pruijsen samen met Sandro Argiro. Ook waren er weer twee 

leden actief als lid van de kascontrolecommissie. De koorkrant onder redactie 
van Ad Bakker, Ronald Begeer en met illustraties van Renate Hokkeling zorgde 
dit jaar weer drie keer voor veel leesplezier. Het bestuur wil iedereen die een 

bijdrage heeft geleverd van harte bedanken.   
 

 

Concerten 2018 
 
 

Dit jaar hebben we maar één concert gegeven en wel op 19 november 2018. 
In het Muziekgebouw Eindhoven voerden we De Messiah  uit in samenwerking 
met het European Inter.voiceS Choir.  Het Holland Symfonie Orkest stond, zoals 

altijd, garant voor de begeleiding, samen met Dirk Luijmes op klavecimbel en Ad 
Broeksteeg op het orgel. 

Solisten waren: Margreet Rietveld, Dave ten Kate, Martijn Sanders en Ludwig 
Van  Gijsegem.  Er zongen 5 projectleden mee met het concert.  Het was een 
fantastisch, goed bezocht concert  met wederom veel positieve reacties uit het 

publiek, van de solisten, en de orkestleden. Helaas was er geen recensist 
aanwezig. Omdat we de Messiah al meerdere keren hebben uitgevoerd, was er 

ook tijd om te repeteren voor ons komende concert in 2019, twee pittige maar 
hele mooie werken van Rutter en Schubert. 
 

 
Bestuur 

 
Het bestuur kwam 5 x in vergadering bijeen, waarvan één maal met Geert 
Broeksteeg. De algemene ledenvergadering werd gehouden op 17 april 2018. 
Aftredend en herkiesbaar waren Tilly van der Velde als 3e secretaris en Mieke 

Savelkouls als 1e secretaris. Zij werden door de voorzitter hartelijk bedankt voor 
hun inzet en beloond met een mooie bos bloemen.   

De algemene ledenvergadering van de Eindhovense Koren Federatie werd dit 
jaar, door omstandigheden, niet door leden van het bestuur bezocht.   
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Leden 

 
Het ledenaantal is in 2018 gestegen  van 71 naar 77 leden. 
De verdeling is als volgt: 

 
14 bassen 
28 alten 

15 tenoren 
20 sopranen 

 
De Alten hebben in 2018 de stemtest met succes afgelegd. 
 

Mieke Savelkouls 
Secretaris EOV 
 


