Jaarverslag Horster Mannenkoor 2019
Op het moment, dat de eerste woorden van dit jaarverslag aan het papier worden toevertrouwd, raast storm
Ciara over ons land. Het KNMI geeft code oranje af. Gelukkig; het kan dus nog erger. Morgen weten we of
het afgeven van deze code al dan niet terecht was. Tijdens bestuursvergaderingen, maar ook vóór of na de
repetities klinkt af en toe de teneur dat ook bij het Horster Mannenkoor alarmfase “oranje” aan de orde is.
Dit i.v.m. de aanwas van nieuwe leden, die soms te wensen over laat. Gelukkig mag dit de sfeer tijdens de
repetities, op een enkel incident na, niet drukken.
Tijdens de ledenvergadering van 26-02-2019 werd de code echter (tijdelijk?) teruggebracht naar groen: drie
aspirant-leden (Leo Huijs, Brian Jones en Jac. Truijen) werden definitief lid van ons koor.
De pr-commissie en het bestuur, maar ook alle andere leden, zijn zich bewust van de noodzaak actief en
creatief op zoek te blijven naar nieuwe leden. Tijdens een van de vergaderingen ter voorbereiding van het
jubileumconcert op 18-04-2020 is derhalve besloten om voor dit optreden ook gastzangers te werven. Het
resultaat hiervan wachten we met gezonde spanning af…
Tijdens de jaarvergadering in februari namen Ger Hermans en Wim Hermans afscheid als secretaris van het
bestuur. Zij werden uitgebreid door Fred in het zonnetje gezet en bedankt voor hun verdiensten voor het
koor. Wim blijft gelukkig nog onze webmaster. Het gedeeltelijk nieuwe bestuur bestaat met ingang van de
jaarvergadering van 26 februari uit de volgende personen: Fred van Neerven (voorzitter), Marcel Pennings
(muzikale zaken), Leo Janssen (algemene zaken), Anton van Horen (penningmeester) en Jac. Truijen
(secretaris).
Horst 800 jaar jong!
Het eerste muzikale optreden in 2019 was op vrijdag 4 januari in de Merthal. Samen met de bezoekers
zongen we hier het Horster volkslied: 800 jaar Horst was geopend!
Winterconcert te Meterik
Het volgende muzikale optreden in 2019 was
het winterconcert op zaterdag 19 januari in de
Meulewiek te Meterik met als solisten Daphne
Ramakers, Tina Brouwers en Marloes
Nogarede. De muzikale leiding was in handen
van onze dirigent Tim Schulteis. Muzikaal
werden de solisten en het Horster Mannenkoor
begeleid door Esther Zaad en het combo o.l.v.
Maartje Smedts.
Met nummers als o.a. Pavane, Nothing Els
Matters, The Creation, Skyfall, Fields of Gold
en Laat me brachten allen een gevarieerd en
door het publiek gewaardeerd programma.
Interesse
gewekt??
Zie
https://www.youtube.com/watch?v=Zal4thQzLWE
Op vrijdag 28 juni was ons jaarlijks Gortmeuleconcert. Ook na dit optreden werd volop genoten van de
prachtige avond met de nodige zang onder begeleiding van gitarist Jac. Hanssen. Dank aan Ton & Fien voor
hun gastvrijheid.
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Limburgse korendag 5 oktober
Uit de nieuwsbrief van 9 oktober het volgende
citaat:
“Met een goed gevoel kijken we terug op onze
deelname aan de Limburgse korendag op
zaterdag 5 oktober in de Oranjerie te
Roermond. Het drietal juryleden was verrast
door het originele repertoire en de compacte
koorzang bij o.a. Lay up your treasures.
Het beste compliment was misschien wel de
vraag waarom we niet meedongen naar een
finaleplaats. Met andere woorden: meedoen aan
het wedstrijdelement de volgende keer?!
Winterconcert 14-12-2019 in St. Odakerk te Melderslo
Hadden we in het begin van het jaar een concert in Meterik, nu was de locatie de St.
Odakerk te Melderslo. Een winterconcert met Vocaal Ensemble Quint, het Mosa
Saxofoonkwartet, organist Arno Kerkhof en Andiamo, onze gastzangers uit Weert.
In zijn algemeenheid kijken we terug op een kwalitatief goed gezongen concert
door onszelf en de gasten. Kritische opmerkingen waren er t.a.v. o.a. de locatie.
Koorscholing
De kwaliteit van ons koor is mede afhankelijk van koorscholing. In het voor- en
najaar van 2019 hebben diverse leden een aantal lesblokken gevolgd bij Anita
Bijvoet. De feedback van haar is naar iedereen persoonlijk gestuurd; de deelnemers
zijn tevreden over de geleverde kwaliteit van de zangpedagoge.
Afscheid
Op woensdag 8 mei overleed onze erevoorzitter Kees Bartels.
Hij was nog maar pas lid toen hij op de ledenvergadering van 24 januari 1989 tot
voorzitter werd gekozen van een geheel nieuw bestuur. Gedurende veertien jaar
leidde hij de vereniging met grote omzichtigheid, stond voor iedereen klaar en
probeerde alle belangen zorgvuldig af te wegen.
Op 29 juni 2018 werd Piet van den Munckhof nog gehuldigd i.v.m. zijn 80-jarig
jubileum. Precies één jaar later, op 30 juni 2019, stierf ons erelid op 98-jarige
leeftijd. Hij was lid sinds juli 1938 en was dan ook veruit het oudste lid van onze
vereniging.
Ook Jan Coppus kwam te overlijden 3 oktober 2019. Bijna twintig jaar fungeerde
het zaaltje van Coppus Jan als repetitieruimte voor ons koor. Hier werden we altijd
zeer gastvrij door hem onthaald.
De volgende personen hebben in 2019 hun lidmaatschap opgezegd: Piet Dijkman en Leo Huijs.
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Jaap de Groot: 40 jaar lid van het Horster Mannenkoor
Al ruim veertig jaar geleden, om precies te zijn op 20-031979, werd Jaap lid van het Horster Mannenkoor. Hij was
toen 43 lentes jong. Hij was jarenlang secretaris en zelfs
penningmeester tegelijkertijd. Ook heeft hij jarenlang deel
uitgemaakt van het bestuur van KNZV-afdeling Limburg en
vertegenwoordigde hij onze provincie in het landelijk
bestuur. Op dit moment is Jaap een van de meest trouwe
bezoekers van de repetities. Als blijk van dank voor dit alles
ontving hij uit handen van onze voorzitter een bos bloemen,
oorkonde en bijbehorende speldje en hebben wij hem
toegezongen op de laatste repetitie van 2019.
Financiën
Mede door onze hulp bij diverse verkiezingen en door de inzet van meerdere leden bij het opruimen van de
rommel o.l.v. Piet Dijkman na de Zomerparkfeesten in het Julianapark te Venlo sluit onze penningmeester
Anton van Horen de boeken conform de begroting. Een stabiele regering is in een onrustige wereld(economie) van belang, doch wat betreft de penningen zou een onverwachte verkiezing welkom zijn in 2020.
Op Eerste Kerstdag luisterde het Horster Mannenkoor de H. Mis in de H. Lambertuskerk op in de vorm van
met name samenzang en enkele bekende kerstliederen. Afgesproken is voortaan hier één repetitie ter
voorbereiding aan te besteden.
De repetities
Dinsdagavond is onze repetitieavond o.l.v. Tim. Het repetitiebezoek (in % weergegeven) is ten opzichte
van 2018 gestegen. Terugkijkend over de afgelopen vier jaar zien we dat de opkomst globaal gezien stabiel
is en rond de 85 % schommelt.
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Elk lid, dat verhinderd is voor een repetitie meldt zich af bij de partijcommissaris. Afmeldingen voor
uitvoeringen lopen via het secretariaat.
Slotwoord
Rest ons tot slot een hartelijk dank uit te spreken aan alle
leden en anderen die zich op welke manier dan ook hebben
ingezet voor ons koor. Hopelijk mogen we ook in 2020 weer
een beroep op iedereen doen.
Op 18 april 2020 vieren we met het concert Horster
Mannenkoor Z(W)INGT! het feit dat we in 2019 formeel 125
jaar bestonden.
Wat zegt nu één jaar in een koorleven………..
Bestuur Horster Mannenkoor
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