Jaarverslag Horster Mannenkoor 2020
Gezien de samenstelling van ons koor (relatief veel ouderen) en het advies om sociale contacten te vermijden, hebben we (na
overleg met het nationale crisiscentrum voor Corona-uitbraak) besloten om de repetities in de maand maart te annuleren. Ook de
ingelaste repetitie zaterdag 14 maart in het Dendron College gaat derhalve niet door. Wat de consequenties zijn voor het
jubileumconcert van 18 april a.s. bespreken we op een ingelaste bestuursvergadering dinsdag 17 maart a.s.

Bovenstaande mail verstuurden we op vrijdag 13 maart 2020 naar alle leden van ons koor. Niemand had
toen kunnen bevroeden, dat het corona-virus zo veel impact zou hebben op iedereen en dat we het gehele
jaar géén repetities meer zouden hebben. Dus géén jubileumconcert op 18 april in het Dendron College en
ook géén kerstmis opluisteren in de St. Lambertuskerk. Wat wel mocht in onze anderhalvemetersamenleving was kerstmis vieren met maximaal drie gasten.
Het virus heeft in 2020 ook op persoonlijk vlak ons koor getroffen. Op 26 maart in alle vroegte stierf Sjraar
van Hameren in het ziekenhuis te Venlo.
Op 16 mei zou Sjraar in Melderslo een groot feest
t.g.v. zijn 80ste verjaardag geven. We hadden hem
daar graag verrast met de oorkonde en het
speldje van de KNZV in verband met zijn 50-jarig
lidmaatschap van ons koor.
Tijdens de jaarlijkse feestavond op 5 september
heeft Fred van Neerven, voorzitter van ons koor,
het speldje en de oorkonde alsnog postuum
uitgereikt aan de kinderen van Sjraar.
Verder werden op deze feestavond drie baritons uitgebreid verbaal in het zonnetje gezet: Jo Kuijpers: 40
jaar lid, Jan Poels en Thijs van den Munckhof, beiden 25 jaar lid. Een uitgebreide serenade door de
coronamaatregelen was niet mogelijk; het bleef beperkt tot een ingeblikt “lang zullen ze leven…”
Hier gaan we voor als Horster Mannenkoor
Op de ledenvergadering van 7 juli werd het plan HGWVAHMK gepresenteerd. In dit aanvalsplan staat
beschreven wát we willen bereiken met het Horster Mannenkoor en hóe we dit kunnen bereiken. Enkele
stappen zijn dit jaar al gezet met o.a. het benoemen van een nieuwe dirigent en het leggen van contacten
met andere mannenkoren in de gemeente Horst a/d Maas.
Afscheid en welkom!
In 2020 hebben enkele leden afscheid genomen van onze vereniging. Het betreft Paul Kohlen, Ger Hermans
en Wim Hermans. Op de ledenvergadering van 7 juli gaan de leden akkoord met het voorstel van het
bestuur de overeenkomst met dirigent Tim Schulteis te beëindigen.
Terugkijkend op de acht jaar dat Tim onze dirigent was, kunnen we concluderen dat het optreden tijdens
het korenfestival in Zwolle in 2014 met o.a. het lied “Skotse Trije” één van de hoogtepunten was. Zeker de
moeite waard om dit nog eens te bekijken én te beluisteren:
https://www.youtube.com/watch?v=Hsj3BATUfp4
Eind december konden we de leden mededelen dat het bestuur in nauwe samenwerking met de
muziekcommissie een nieuwe dirigent had gevonden in de persoon van Erik Munten uit Venlo. Met hem
zullen we hopelijk spoedig in 2021 de repetities kunnen hervatten.
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Repetitieruimte:
Het Horster Mannenkoor heeft jarenlang gerepeteerd bij Coppus Jan, vervolgens bij de Leste Geulde in de
grote zaal en vanaf 2019 in “het zaaltje”. Dit laatste bleek geen gelukkige keuze te zijn. Na enkele try-outs
bij Liesbeth viel de keuze in het begin van dit jaar op de geheel verbouwde kastielboordereej: het fraaie
Graaf ter Horst.
Financiën
Ook financieel gezien was 2020 natuurlijk een uitzonderlijk jaar. Géén extra inkomsten door het ontbreken
van evenementen als de Zomerparkfeesten en ook géén inzet van onze leden bij verkiezingen, maar ook
géén uitgaven i.v.m. het annuleren van repetities en het jubileumconcert.
De begroting voor 2020 kende in het begin van dit jaar nog een flink te kort, doch door de consequenties
van de coronacrisis kon de penningmeester het financiële jaar nog net positief afsluiten.
Repetitiebezoek
Dit kalenderjaar kende slechts negen repetities op dinsdagavond; derhalve hebben we voor 2020 géén
percentages aanwezigheid opgenomen.
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Slotwoord
In 2019 bestond ons koor 125 jaar. Zowel in dat jaar als in 2020 was het ons niet gegund dit feest met het
jubileumconcert Horster Mannenkoor Z(W)INGT! luister bij te zetten. Wat in het vat zit, verzuurt echter
niet. Wanneer dit vat echter weer geopend kan worden, is op dit moment onduidelijk.
Wat wel zeker is: We’ll meet again… (naar het gelijknamige lied, gezongen door de in 2020 gestorven Vera
Lynn)
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