Sociaal Jaarverslag EOV 2020

bijlage 2

2020, het jaar zonder concert
Er werd reikhalzend uitgekeken naar ons jaarlijks concert in het Muziekgebouw op 30 maart 2020. De
repetities waren in volle gang, de muziek van Dvořák kregen we steeds beter onder de knie. De
koordag, de belavonden… deze hadden allemaal plaatsgevonden.
Niks is dan zo erg om tegen koorleden te moeten zeggen dat ze niet mogen zingen en dat het concert
afgelast is. Behalve dat het de belangrijkste doelstelling is van onze vereniging, is het ook voor ons
allemaal het liefste wat we doen.
Op 10 maart vervalt de eerste repetitie. Gaandeweg wordt duidelijk hoe ernstig het corona virus zich
verspreidt, we zijn in de eerste golf van besmettingen beland, met als gevolg een gedeeltelijke lockdown en het niet meer kunnen repeteren. Er is grote bezorgdheid ontstaan over de mogelijke
verspreiding tijdens zingen, nadat een groot koor in Amsterdam ernstig door het virus is getroffen.
Bestuur, dirigent en leden vinden allerlei manieren om in contact met elkaar te blijven. Telefoontjes,
appjes, filmpjes op facebook en de website, zingen in kleine groepjes bij iemand thuis, de
videoboodschap van Geert (in pak en met baton!) op de dag van het concert, de zoommeeting van
de sopranen en alten, de presentatie ‘Koormuziek door de eeuwen heen”-ook door Geert-. De enige
live Meet en Greet is helaas in het water gevallen.
Dan wordt besloten dat het Dvořák -concert ook in juni niet door kan gaan en starten we met de
‘repetities’ voor de Johannes Passion die is gepland op 6 maart 2021. Bijna wekelijks stimuleert Geert
ons met oefenbestanden en geeft ons zo de mogelijkheid om thuis de koren en koralen in te
studeren. En wil je nog meer zingen dan kan je terecht bij landelijke initiatieven zoals ‘Zing als
vanzelf’ van Bert van de Wetering en The Voice company.
Na de eerste golf, vlak na de zomer, lijkt het weer wat beter te gaan. We starten het nieuwe seizoen
met de uitgestelde ALV (2019) op 25 augustus (deze wordt online gehouden) en tot 6 oktober
hebben we, met de leden die zich er prettig bij voelen, enkele live repetities, in kleine groepen en op
1.5 m afstand, met inachtneming van alle adviezen om besmetting te voorkomen.
Maar helaas blijkt het virus hardnekkiger dan gedacht, een 2e besmettingsgolf dient zich aan, en
sindsdien hebben we niet meer gerepeteerd.
Geert gaat onverminderd door met het maken van oefenbestanden en op 1, 8 en 15 december laat
hij zien dat hij ook een uitstekende quizmaster is tijdens de online ‘Muziekquiz in 3 delen’. Heel erg
verrast is hij als hij op 1 december in het zonnetje wordt gezet omdat hij dan precies 30 jaar onze
dirigent is.
We sluiten dit bijzondere jaar, zonder concert, af met een kerstkaart van het bestuur aan alle leden
met de hoop dat 2021 een beter EOV-jaar zal worden waarbij de gezondheid van ons allemaal
voorop staat.
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 via Microsoft Teams gehouden op 25 augustus 2020. Cees
Groeneveld, die sinds oktober 2019 al meedraaide als 2e penningmeester, wordt bij acclamatie
benoemd voor de termijn van drie jaar. Ook wordt voorzitter Henny Verhappen benoemd voor
een tweede termijn van drie jaar. Zij was aftredend en herkiesbaar.
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 op de hoogte gehouden van besluiten rondom corona.
De informatie-bijeenkomst over corona door de KCZB is bezocht door op 26 september evenals
een bijeenkomst van de EKF over de financieringsregeling.
Verschillende leden zijn gebeld of hebben een kaart gekregen namens het bestuur i.v.m.
geboorte, ziekte of overlijden partner.
Vanwege een intern conflict is het bedrijf Holland Orkest Combinatie (HOC) 2020 opgeheven. Het
Holland Symfonie Orkest blijft echter bestaan in een nieuw jasje. Daarnaast heeft de vaste kern
van het RBO Sinfonia besloten verder te gaan als stichting RBO Sinfonia. In het verleden hebben
we met dit orkest prettig samengewerkt en gaan we dat mogelijk in de toekomst weer doen.

Leden
Het ledenaantal is in 2020 gedaald van 79 naar 73 leden.
De verdeling is als volgt:
10 bassen
30 alten
13 tenoren
20 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!
De jubilarissen zijn dit jaar, geheel coronaproof, bij hen thuis in het zonnetje gezet. Ook zijn er
huisbezoeken gebracht bij koster Mathila Anpong en een aantal EOV-leden voor hun extra inzet in
het afgelopen verenigingsjaar.
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