
 
      

CONCEPT VERSLAG 
 
vergadering     Muziekcommissie  
datum     29 december 2015 
deelnemers Thijs Hannen  

Riet Jansen  
Jeanne Niessen 
Jacques Verkoulen 
Claire Springer (verslag) 

Afwezig met kennisgeving  Monique Lannott 
 

 
1. Opening 

Thijs opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
2.1 Monique heeft zich afgemeld. 
2.2 Riet heeft een mail van Hans Lucassen (Laurentius Ziekenhuis) ontvangen met 

verzoek om zondag 6 november 2016 om 10.00 uur  de mis voor 
Allerzielen/Allerheiligendienst te verzorgen in de kapel van het LZR. De 
muziekcommissie gaat hiermee akkoord.  

2.3  Tevens is een verzoek ontvangen om op 6 februari 2016 ’s-middags een 
vastelaovend concertje voor bejaarden in zaal Aad Leeuwen te verzorgen. Mariet zal 
nadere info worden gevraagd. Aktie: Riet.  

2.4 Thijs dankt de muziekcommissieleden voor hun inbreng tijdens het afgelopen jaar. 
2.5  Thijs merkt op dat er door een kennis van Monique opnamen zijn gemaakt van ons 

kerstconcert in Leeuwen  
2.6  Riet heeft een mail ontvangen van Renske waarin we worden bedankt voor de 

prettige samenwerking en de toegekende vergoeding.  
 
3. Verslag dd. 29 september 2015 + acties 
3.1 Opmerkingen tekstueel en inhoudelijk:  

In het verslag  van de vorige vergadering is aangegeven dat 2 door Leon Frissen 
voorgestelde liederen zullen worden opgenomen in het repertoire. Thijs stelt voor 
om de lijst met liederen opnieuw bij het verslag te voegen, met verzoek om op- en 
aanmerkingen. Thijs tekent hierbij aan dat hij in principe wil uitgaan van het 
bestaande repertoire. Het is dan ook niet de bedoeling dat er voor bepaalde 
concerten eenmalig uit te voeren verzoeknummers worden ingebracht, dit om de 
kwaliteit te waarborgen.  
 

 



4. Repertoire 2016 
4.1 Nieuwe mis 

Voorgesteld wordt om in plaats van de eerder voorgestelde en bij veel koorleden 
bekende Herz Jesu Festmesse een compleet nieuwe (evt. driestemmige) mis in te 
gaan studeren. 

4.2 Nieuwe liederen 
Als nieuwe liederen worden voorgesteld: Allegria, Tears in Heaven, Birds van Anouk, 
een drie- of vierstemmig Ave Maria, Rejoice in the Lord, Tjebe Pajom,  Ave Verum, , 
Takadamu en Siyahamba.  De liederen zullen in de repertoirelijst worden 
opgenomen en aan de muziekcommissieleden worden voorgelegd. Zi tevens het 
gestelde onder punt 3.1. Aktie: Thijs. 

4.3 Optimaliseren bestaande liederen 
De liederen: You raise me up, Memories en We’ll meet again zullen in het nieuwe 
jaar weer worden opgepakt en verder geoptimaliseerd.   
 

5. Kooractiviteiten 2016 
5.1 Afgesproken is dat de optredens tijdens de hoogmis in Swalmen in 2016 zullen 

plaatsvinden op de zaterdagen van 19 maart, 2 april, 2 juli en 1 oktober. Deze data 
zullen aan Louise worden doorgegeven. Aktie: Riet. 

5.2 Profane concerten. Zie het gestelde onder punt 2. 
Thijs promoot tevens bezoeken aan concerten om vergelijkend warenonderzoek te 
doen en ons netwerk uit te breiden. Aktie: MC leden 

5.3 Inzet solisten tijdens concerten 
Thijs zal aan de leden kenbaar maken dat solisten in principe gewoon deel uitmaken 
van het koor en geen speciale status hebben. Aktie: Thijs 
 

6. Archiefwerkzaamheden 
Thijs is van plan om vanaf begin januari 2016 iedere zaterdagochtend 
archiefwerkzaamheden gaan verrichten. Er hebben zich inmiddels al enkele 
vrijwilligers aangemeld om hem hierbij te helpen.  
 

7. Gebruik van oefenmateriaal 
Zoals eerder aangekondigd wil Thijs een workshop organiseren om de koorleden 
meer wegwijs te maken in het gebruik van de website.  Het ligt in de bedoeling hier 
in het voorjaar tijd voor vrij te maken. Aktie: Thijs 
 
 

8. Vaststellen vergadercyclus muziekcommissievergaderingen 
Om de continuïteit te waarborgen wordt voorgesteld om In principe 1x per kwartaal 
te vergaderen met de muziekcommissie, uiteraard kunnen indien nodig altijd extra 
vergaderingen worden ingevoegd.  
Voorgesteld wordt om de volgende vergadering te houden op dinsdag 26 januari 
2016 van 14.00 – 16.00 uur. Zoals eerder afgesproken zal deze vergadering worden 
gehouden bij Monique. 
 

9. Rondvraag 



9.1 Riet geeft aan dat koorleden zich in sommige gevallen niet (tijdig) afmelden voor 
repetities en uitvoeringen. De muziekcommissie is van mening dat koorleden hierop 
geattendeerd zouden mogen worden. Deze kwestie zal aan het bestuur worden 
voorgelegd. Mogelijk dat de statuten nog een keer onder de aandacht van de leden 
gebracht kunnen worden. Aktie: Riet/Thijs 

9.2 Riet en Thijs stellen voor om op 9 juli 2016 een zomerconcert te geven, dit mede om 
extra financiën te genereren, al dan niet met medewerking van een ander koor of 
muzikanten. 

9.3 Thijs heeft het idee om oud leden van jongerenkoren uit te nodigen voor een reünie 
met de intentie nieuwe koorleden te werven. 

9.4 Actualiseren website. Afgesproken is dat Liesan pas informatie op de site plaatst 
nadat het bestuur (i.c. Riet) hiermee akkoord is gegaan.  

9.5 Voorgesteld wordt een jaaragenda op te stellen. Dit voorstel zal in de 
bestuursvergadering aan de orde worden gesteld. Aktie: Riet 
 

10. Sluiting 
Thijs sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar deelname.  


