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Jaarverslag 2021 Toonkunstkoor Wageningen 
 
Koor  
Op 01-01-2021 telde het koor 59 vaste leden en 9 projectleden. Het aantal leden per 
stemgroep bedroeg: 25 sopranen, 20 alten, 9 tenoren en 14 bassen.  
 
Op 31-12-2021 telde het koor 63 vaste leden: 22 sopranen, 21 alten, 8 tenoren, 12 
bassen. Werving projectleden nog niet gestart. 
 
Koorleden die 25 jaar, 40 of 60 jaar lid zijn worden op de ALV altijd bejubeld. Ik vond 
geen jubilarissen. 
 
Dirigent  en Repetitor 
Hans de Wilde 
Mark Toxopeus 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit: 
voorzitter:     Piet Boonekamp 
secretaris:     Itsk van Haaften 
penningmeester:   Jaap van Dorp 
lid (concertsecretaris):  Aukje van der Heide 
lid (ledenbeleid en koorkwaliteit): Michel Buijsman 
 
Het bestuur heeft in 2020 5 keer een bestuursvergadering gehouden. Door de corona-
lockdown meestal per Zoom. Pas op 20 november 2021 heeft het bestuur tijdens de ALV 
verantwoording aan de leden afgelegd over het gevoerde beleid in het jaar 2019. Eerder 
in het jaar hoopten we dat -door voor uitstel te kiezen- een echte ALV gehouden kon 
worden. Dat is gelukt. 
 
Activiteiten 
De koorwebsite werd door Annette Kempers bijgehouden, in verband met haar ernstige 
ziekte kon daar alleen digitaal over gecommuniceerd en aan gewerkt worden. (Annette is 
9 april 2022 overleden.) 
De ledenpagina van de website geeft steeds meer informatie, behalve informatie over 
repetities zijn via de website ook de ledenlijst, oefenbestanden, partituren en nog veel 
meer informatie te vinden.  
 
Repetities 
De repetities zijn op de dinsdagavonden van 20.00 tot 22.15 gehouden in Ons Huis 
(Harnjesweg 84) behoudens corona-lockdowns. 
 
Organisatie (concerten)  
Aangezien er wegens corona-lockdown niet gerepeteerd mocht worden heeft Hans de 
Wilde samen met het bestuur een bundel met muziek samengesteld met werken van 
Fauré, Puccini, Mendelssohn, Schumann, Purcell en Bach. Deze is in zeventigvoud 
gekopieerd en door de bestuursleden per fiets rondgebracht aan alle koorleden. De 
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repetities vonden daarna plaats per Zoom op alle dinsdagavonden. Hans de Wilde deed 
dit aanvankelijk vanuit huis, later samen met Mark Toxopeus vanuit diens atelier in 
Bennekom. Omdat per Zoom samen zingen niet mogelijk was is geëxperimenteerd met 
Jamulus. Dat was een verbetering ten opzichte van Zoom, maar bleef behelpen. 
Bij de koorleden is de vraag uitgezet wanneer en onder welke omstandigheden men weer 
bij elkaar zou willen gaan repeteren. Dat resulteerde erin, dat door een deel van het koor 
enkele keren gezamenlijk gerepeteerd is in Ons Huis. De stoelen stonden op 1,50 m 
afstand en de ventilatie werd maximaal opgevoerd. Er hebben geen besmettingen via het 
koor plaatsgevonden.  
Op 3 juli heeft een klein concertje “entre nous” plaats gevonden in de sporthal Doelum in 
Renkum. Koor en klein publiek op anderhalve meter afstand, Mark Toxopeus achter de 
piano en Hans de Wilde op de bok. Grote vreugde om weer samen te zingen. 
 
Daarna hebben de repetities plaatsgevonden voor het Weihnachtsoratorium van Bach. 
Soms waren de repetities per Zoom, later enkele in Ons Huis.  
Alles was gereed voor het concert op 18 december in de Johannes de Doperkerk. De 
solisten en het orkest waren gecontracteerd de kaarten waren verkocht, het podium 
gehuurd, de verlichting geregeld, de koor/orkest-opstelling uitgepuzzeld ……………… maar 
door de afgekondigde lock-down ging ook dit concert niet door. (Andere concerten in 
Wageningen op 17 december gingen nog net wel door!) 
 
Corona 
Door corona en de maatregelen die daarmee verband hielden was 2021 een bijzonder 
jaar. Door contact te houden met de koorleden en zoveel mogelijk thuis te oefenen is het 
koor overeind gebleven en in 2022 opgestart op weg naar concerten in Oosterbeek en 
Wageningen met The armed man van Jenkins. 
 
Werving nieuwe bestuurs- en commissieleden  
In 2021 zijn er geen veranderingen doorgevoerd. 
 
Stemtesten 2021  
Geen stemtesten in verband met corona. 
 
PR 
Gezien het teruglopend ledenaantal en de noodzaak van subsidiewerving is door het 
bestuur nagedacht over PR en communicatie. Door het uitvallen van Annette Kempers 
heeft dit nog geen uitwerking gekregen. 
 
Commissies  
In 2020 bestonden onderstaande commissies: 
 
• Repertoire commissie: Hans Hetsen, Michel Buijsman (band met bestuur), Monique 

Tromp, Chris Jan Veen en Joke Loendersloot 
• Koffiecommissie:        Jettie Buma, Joepi Suurenbroek, Nelly Groothuis (buiten dienst 

ivm corona) 
• Podiumcommissie:     Ankie van de Berg, (en wisselend aantal vrijwilligers) 
• Kascommissie:         Marcella van Leeuwen en Loes den Nijs 
• PR commissie:       Annette Kempers, Jettie Buma en Joke Loendersloot 
 
Bijzondere taken: 
• Inrichting repetitieruimte: Michel Buijsman; 
• Bibliothecaris: Joepie Suurenbroek en Nelly Groothuis; 
• Website: Annette Kempers; 
• Coördinatie kaartverkoop: Wilma de Goede; 
• redacteur programmaboekje: Hilde Westera; 
• Advertenties: Jettie Buma; 
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• Stemgroepcoördinatoren: Patricia van Zouwen (s), Rose-Marie van Leeuwenberg (a)/ 
Mariëlle Hamers;  Grietje van der Zee (t) en Michel Buijsman (b). 

• Facebook: Annette de Boer-Kuiper, Truus Roelofs, Wilma de Goede 
 
Vrienden van Toonkunst 
Zonder de Vrienden van Toonkunst was het niet mogelijk om onze concerten financieel 
rond te krijgen. Voor meer informatie verwijs ik naar het verslag van “De Vrienden”.  
 
juni 2022 Itsk van Haaften, secretaris 


