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2021, het tweede jaar zonder concert 
 
Het tweede coronajaar is achter de rug. We leven in lockdown, met avondklok, nauwelijks met 
mensen over de vloer en met enorm veel besmettingen. De kunst- en cultuursector wordt hard 
getroffen. 
 
Ons verenigingsjaar kent de eerste helft geen fysieke repetities. De Johannes Passion in maart wordt 
afgezegd en we richten onze pijlen op de kerstconcerten in december en een nieuwe JP op 26 maart 
2022. Aan de hand van opnames voor zelfstudie kunnen we thuis werken aan deze programma’s. 
Tussendoor kunnen we elkaar online ontmoeten tijdens de serie “Mijn favoriete muziek”. Geert doet 
de aftrap en Henny, Cees en Carolina volgen. 
In april, rond de -online- ALV 2020, worden de jubilarissen bezocht en op gepaste afstand in het 
zonnetje gezet. 
In juni is het toegestaan om met een groep buiten bij elkaar te komen. We grijpen deze gelegenheid 
aan met een Meet&Greet bij de Karpendonkse Plas, inclusief zingen! 
 
En dan, vlak voor de zomervakantie, krijgen we groen licht. Met een goed opgesteld coronaprotocol 
repeteren we driemaal met de leden die dit aandurven. We staan verspreid door de kerkzaal, jouw  
buurman of buurvrouw staat ver weg, het is even onwennig maar zo fijn dat zingen weer kan. We 
halen er zelfs het Eindhovens Dagblad mee: “EOV zingt corona vaarwel!”. 
 
Tijdens de vakantie wordt Geert zestig. Nietsvermoedend vindt hij na zijn vakantie bij thuiskomst een 
groot aantal felicitaties van de leden. 
 
We vervolgen de repetities in september met wie zich daar goed bij voelt. We houden de 
berichtgeving van Koornetwerk Nederland goed in de gaten. Bij elke kleine verandering passen we 
ons protocol aan. Vaccinatiebewijs, zelftest, coronacheck, ventileren, CO2-meter…. deze termen 
worden zo ‘gewoon’. 
Aan de korenmanifestatie op 12 september, georganiseerd door het CKE, doet een aantal leden mee. 
Helaas, als door de omikronvariant de besmettingen weer oplopen gaat bijna alles vanaf 27 
november na 17.00 uur dicht. Om toch te kunnen zingen worden er in december drie repetities op 
zaterdagochtend gehouden. De kerstconcerten komen te vervallen. 
 
Er is alles aan gedaan om elkaar in dit coronajaar 2021 niet uit het oog te verliezen . De waardering 
die het bestuur kreeg, was hartverwarmend. 
Het jaar sluiten we alweer af zonder concert, zonder glühwein, maar mét een kerstkaart en met hoop 
op een beter 2022. 
 
 
Bestuur 
 

 Naast een aantal ingelaste extra korte vergaderingen kwam het bestuur 6 x in vergadering bijeen 
(2x fysiek, 4x online), waarvan één maal met Geert Broeksteeg.  

 De algemene ledenvergadering werd op 11 mei 2021 via Microsoft Teams gehouden. De 
benoeming van Marion Achthoven als 1e secretaris wordt voor de termijn van 3 jaar verlengd. 
Tilly v.d. Velde zou als 3e secretaris niet herkiesbaar zijn, maar omdat zich geen kandidaten 
hebben gemeld voor haar functie is zij bereid de functie voor maximaal een jaar voort te zetten. 

 De ingekomen en uitgaande post (hoofdzakelijk e-mail) zijn bijgehouden. Veelvuldig waren de 
nieuwsbrieven van Koornetwerk Nederland, de zangersbond KCZB en de Eindhovense Koren 
Federatie over de corona maatregelen. 



 De leden zijn regelmatig via de mail en de website op de hoogte gehouden van besluiten rondom 
corona. 

 Verschillende leden zijn gebeld of hebben een kaart gekregen namens het bestuur i.v.m. ziekte, 
operatie of anderszins. 

 2022 wordt een jubileumjaar. Het bestuur heeft een jubileumcommissie aangesteld. Er is een 
locatie gevonden voor het koorweekend, er wordt een feest en een vriendenmiddag 
georganiseerd en er zijn vergaande plannen voor een educatief project rondom het 
jubileumconcert. 

 
Leden 
 
Het ledenaantal is in 2021 gedaald van 73 naar 70 leden. 
De verdeling is als volgt: 
 
 9 bassen 
28 alten 
12 tenoren 
21 sopranen 
 
Er zijn momenteel 3 ere-leden: Zus Erkelens, Peer Langeveld en Hannie Meijer. 
 
Het zal duidelijk zijn dat er dit jaar geen stemtesten zijn afgenomen. Aan de beurt waren de 
sopranen, zij houden het nog tegoed! 
 
 
Marion Achthoven 
Secretaris EOV 
maart 2022 
 


