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HET KAN EN MAG WEER! 
Het is zo ver: het advies voor amateurkoren om niet samen te zingen, is volledig ingetrokken. Ofwel: 
de vlag kan uit! Vanaf 26 juni is er geen bezwaar meer tegen repeteren en kunnen we zelfs weer 
uitvoeringen verzorgen. Buiten én binnen. Samen zingen: het kan en mag weer! 

Zingen moet nog wel aan de hand van het protocol en op anderhalve meter afstand. Ook voor het 
Ulfts Mannenkoor vraagt dat qua beschikbare binnenruimte nog wel wat improvisatievermogen en 
blijven we de komende weken in de SSP-hal repeteren. Maar toch! Dit is het bericht waar we zó lang 
naar hebben uitgekeken en dat we ook zó ontzettend nodig hadden. Fantastisch dat al onze zangers 
hun liefde voor het zingen weer kunnen oppakken.  
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING/LADIES NIGHT/ FEESTAVOND 
Op dinsdag 13 juli 2021 sluit het Ulfts Mannenkoor het Coronajaar 2020/2021 af met de (uitgestelde) 
Algemene Ledenvergadering. De Coronacrisis heeft ook het Ulfts Mannenkoor heel stevig overvallen. 
De bijna lege agenda is de realiteit. En dan rijst de vraag: hoe gaan we dit als koor overleven? Hoe 
gaan we verder? Heel fijn dat de leden, de vriendenkring en de gemeente ons zijn blijven steunen. 
Maar voor de toekomst is nog veel onzeker. Dat dwingt ons meer dan ooit om vooruit te kijken en na 
te denken hoe we de toekomst willen zien. Dat er iets gaat veranderen staat vast. Maar de 
veranderingen hebben wij grotendeels ook zelf in de hand. Daar gaan we in de ledenvergadering in 
ieder geval over praten. 
  
Wat gaan we als eerste doen als de coronacrisis voorbij is en de maatregelen worden versoepeld? 
Een ‘Bevrijdingsfeest’ vieren als de crisis voorbij is, hebben we als bestuur gezegd. Met alle zangers 
en partners, vrienden, bekenden en onbekenden, er een feest van maken. Dat doen we door de 
Algemene Ledenvergadering, de Ladies Night én de Feestmiddag dit keer te combineren op één en 
dezelfde dag. 
 
Om 16.00 uur – inloop vanaf 15.45 uur – zijn alle zangers en leden van harte welkom in de 
Theaterzaal van de DRU-Cultuurfabriek. Naast een terugblik en vooruitblik op het afgelopen jaar 
staat de verkiezing van nieuwe bestuursleden op de agenda. De voorzitters van de Vriendenkring, de 
Muziekadviescommissie en de PR-commissie nemen het afgelopen jaar en de komende activiteiten 
onder de loep. Natuurlijk passeren ook de verschillende (jaar)verslagen van het secretariaat de revue 
en presenteert de penningmeester het financiële jaarverslag.   
 
Direct na de Algemene Ledenvergadering gaan we naar het Ouhrlokaal. Daar zijn de partners net 
terug van een activiteit in het kader van de Ladies Night. Samen eten we dan wat en gaat het diner 
geruisloos over in de feestavond. We huldigen een aantal jubilarissen, waarna de rest van de avond 
in het teken zal staan van het elkaar (opnieuw) ontmoeten. 
 
IK ZIE UIT NAAR UW KOMST! 
 
Ton Menke [voorzitter] 



 

Geachte zangersvrienden, 
 
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor ’57 nodigt U hierbij uit voor de  

ALGEMENE LEDEN- EN JAARVERGADERING 

welke gehouden zal worden op dinsdag, 13 juli 2021 om 16:00 uur in de RABO-zaal van de DRU 
Cultuurfabriek te Ulft. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.  

AGENDA  

1. Openingswoord door de voorzitter Ton Menke  
2. Verslag van de jaarvergadering van 18 februari 2020  
3. Jaarverslag over de periode 01-01-2020 tot 01-01-2021  
4. a. Financieel verslag 2020  

b. Begroting 2021  
5. a. Verslag van de toetsingscommissie 2020 

In de ledenvergadering van 18 februari 2020 werden hiertoe benoemd de heren Bennie Roes 
(1e bas) en Robbie Ursinus (2e tenor) 
b. Benoeming van de toetsingscommissie 2021. Voorgesteld worden de heren Bennie Roes 
(1e bas) en Bennie Römer (1e bas)  

6. Ingekomen stukken en mededelingen en wat verder ter tafel komt 
o -  verlenging looptijd Beleidsplan en speerpunten 2021  
o -  Achterhoeks Mannenkoor  

7. Het woord is aan het bestuur van de Vriendenkring 
8. Het woord is aan de PR-commissie 
9. Het woord is aan de Muziek Advies Commissie 

PAUZE  

10. Concertprogramma 
Het woord is aan de dirigent.  

11. Bestuursverkiezing. 
Aftredend en herkiesbaar is: Bert Renting. 
John Slegt is in het afgelopen verenigingsjaar als bestuurslid teruggetreden. Voor de 
vacature, die daardoor is ontstaan, draagt het bestuur Dick Amting voor. 
Daarnaast stond altijd nog een vacature open. Het bestuur is met een kandidaat in gesprek 
om ook deze vacature in te vullen. Zo mogelijk zal het bestuur deze kandidaat voordragen 
om tot het bestuur toe te treden.  

 
 



Artikel 8 (sub 6) statuten: 
De leden hebben het recht voor iedere vacature een kandidaat voor te dragen, waar- bij duidelijk 
dient te worden aangegeven, voor welke vacature de betreffende kandi- daat wordt voorgesteld. De 
voordracht dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur en ondertekend te zijn door 
tenminste tien actieve leden. Ook het bestuur is bevoegd kandidaten voor vervulling van een 
vacature voor te dragen. 
Het bestuur stelt verder dat de kandidaat zijn bereidheid schriftelijk dient vast te leg- gen, welke 
bevestiging dient te worden overlegd met de voordracht. Indien U zich kandidaat wilt stellen, neem 
dan contact op met het secretariaat of met één van de andere bestuursleden.  

13. Rondvraag. 
Om het bestuur de gelegenheid te geven zich te beraden op Uw vragen, wordt U verzocht 
Uw vragen één week voor de vergadering (dus vóór 6 juli) schriftelijk (Bert Renting, Dominee 
van Dorpstraat 13, 7081 BD Gendringen) dan wel per email (secretaris@ulftsmannenkoor.nl) 
in te dienen bij het secretariaat.  

14. Sluitingswoord.  

Namens het secretariaat, René Alofs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDEN- EN JAARVERGADERING VAN HET ULFTS MANNENKOOR 
’57, WELKE GEHOUDEN WERD OP DINSDAG 18 FEBRUARI 2020, IN DE CONFERENTIEZAAL 
VAN DE DRU-CULTUURFABRIEK TE ULFT.  

 
 
AANWEZIG 
Leden 
Aantal leden bij aanvang van de vergadering: 70   
Bestuursleden 
Ton Menke, Stef Stapelbroek en John Slegt.  
Bestuur Vriendenkring  
Ben Terwiel, Ton Frazer, Theo Gerritsen en Gerard Schepers.  
Ereleden 
Marlies van Hal, Herman Mulder en Theo Overgoor.   
Dirigent   
Christo Guenov  
Pianist 
Henk Bennink  
Koorfotograaf  
Ton Smilde  
Niet-aktieve leden  
Wim Gijtenbeek en Paul Knaven  

 
  
AFWEZIG MET BERICHT VAN VERHINDERING      
Bert Renting, Hans van de Weijer, Debby Wissink, Jakob Schreuder, Jos Bockting, Ton Breukers, Theo 
Düking, René Teunissen, Bennie Kuiper, Wim Lankveld, René Polman, Wim Aalders, Eugène 
Bourgondiën, Willy Ebbers, Ton Hafkamp, Bennie Roes, Peter Velrath, Leendert Santema en Peter 
Weide.   

 
  

1. OPENINGSWOORD DOOR VOORZITTER TON MENKE 
Ton opent de 62e algemene ledenvergadering en heet allen welkom. In vogelvlucht laat hij de 
gebeurtenissen van het afgelopen jaar de revue passeren. Haalt hierbij de gebruikelijke 
(kerst-)concerten aan, maar ook bijzondere optredens, zoals het 50-jarig bestaan van 
Debbeshoek en het 10-jarig bestaan van het DRUindustriepark, het Berkenhofconcert, het 
DUW-concert,  en het optreden t.g.v. Market garden in Renkum.  Hij moet helaas 
constateren, dat de speerpunten uit het beleidsplan voor 2019 niet allemaal gehaald zijn. Zo 
is het aantal leden gelijk gebleven en is nog niet veel geïnvesteerd in nieuw repertoire. 
Samenwerking met andere koren/verenigingen is wel tot stand gekomen.  



Ook voor de komende jaren zal meer tijd moeten worden besteed aan het verzorgen van 
meer concerten en het verder uitbouwen van ons netwerk om via hun steun de ambitie van 
het koor te realiseren.   
Ton ontkomt er niet aan de vergadering te wijzen op twee harde grenzen waar het bestuur 
tegen aan loopt: zo lopen de inkomsten terug en ontbreekt het bestuur, vanwege de 
minimale bezetting, aan slagkracht. Hij doet daarom een dringend beroep op de leden om op 
één of andere wijze een steentje bij te dragen aan het functioneren van de vereniging.   
Onder gelijktijdige opsomming van de leden die dit jaar een jubileum hebben te vieren, 
verzoekt hij Bennie Römer, Wim Gijtenbeek en Paul Knaven naar voren te komen voor het in 
ontvangst nemen van een bos bloemen i.v.m. hun 12,5-jarig lidmaatschap. Aan het 12,5-jarig 
lidmaatschap van Jacob Schreuder zal op een later moment aandacht worden besteed 
aangezien hij nu niet aanwezig is. De overige jubilarissen worden gehuldigd tijdens de 
jaarlijkse feestmiddag in oktober.  
André Wentink neemt al vast een voorschot op zijn 12,5-jarig lidmaatschap van volgend jaar 
door nu al naar voren te komen om daarvoor gehuldigd te worden.   
Na de vergadering te hebben medegedeeld, dat afgelopen week het bericht is ontvangen dat 
oud-dirigent Christoph Niesemann is overleden, vraagt de voorzitter voor hem één minuut 
stilte om tevens stil te staan bij de leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hierna 
wordt de vergadering geopend.   

 
2. VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN 12 FEBRUARI 2019   

Het verslag geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen en wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Met dank aan de opsteller.  

 
3. JAARVERSLAG OVER DE PERIODE 1 JANUARI 2019 TOT 1 JANUARI 2020  

Het jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. Met dank aan de opsteller.  
 

4. FINANCIEEL VERSLAG VAN PENNINGMEESTER STEF STAPELBROEK  
Eén ieder heeft een uur voor de vergadering gelegenheid gehad kennis te nemen van het 
financieel verslag alsmede van de begroting voor het nieuwe jaar. Ondanks dat het dit jaar 
voor de penningmeester een jubileum is om de cijfers te presenteren, heeft hij niet zo’n 
florissant bericht: de liquide middelen zijn een stuk lager t.o.v. 2018. Diverse oorzaken zijn 
daarvoor aan te wijzen, maar de mindere opbrengsten van de concerten is daarvan één van 
de belangrijkste. Daar staan weliswaar extra inkomsten tegenover, doch deze zijn bij lange 
na niet voldoende om het tekort te dichten. Het bestuur heeft zich dan ook als doel gesteld 
andere inkomstenbronnen aan te boren, maar rekent daarbij wel op medewerking van de 
leden. Bij onvoldoende resultaat valt niet aan contributieverhoging te ontkomen.   
Het verslag geeft Martin Franken aanleiding op te merken, dat – in vergelijk met koren in de 
Liemers – de entreeprijzen aan de lage kant zijn. De voorzitter zegt toe, dat het bestuur dit 
nader zal bespreken. André van Eekeren merkt op, dat de kosten voor koorscholing en de 
pianist in verhouding tot het aantal concerten aan de hoge kant zijn. In antwoord hierop 
geeft de voorzitter aan, dat niet alleen belang wordt gehecht aan kwaliteit van het koor maar 
ook aan kwaliteit in de begeleiding. Hij is van mening, dat uit bezuinigingsoogpunt niet alleen 
gekeken moet worden naar de kostenkant maar juist naar de inkomstenkant.   
Op de vraag van Freddy Dekkers of het niet mogelijk is ook cd’s via de website te verkopen 
wordt aangegeven dat voor cd’s geen belangstelling meer bestaat en daarom een aflopende 
zaak is. Via een nieuwe website zijn wellicht andere mogelijkheden. Deze worden 
onderzocht.  
Carel van Remmen doet nog de suggestie om in de Grote Terts (DGT) advertenties op te 
nemen. Na aangegeven te hebben dat dit een goed idee wordt geacht, maar ook een zeker 



risico inhoudt, wordt het verslag vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de 
penningmeester voor zijn inzet. Het volledige verslag ligt ter inzage bij het secretariaat. 

 
4.a BEGROTING 2020.  
Na uitvoerig stil te hebben gestaan bij het financieel verslag zijn er verder geen vragen m.b.t. 
de begroting. Wel wordt er op gewezen, dat veel inzet nodig is om de vereiste concerten 
binnen te halen zodat de begroting aan het eind van het jaar sluitend is.   

 
5. VERSLAG VAN DE TOETSINGSCOMMISSIE 2019  

Nico Rutjes deelt mee, dat tijdens de controle de penningmeester wat minder positief was 
over de financiën van het koor. De boeken zijn gecontroleerd en alles is keurig op orde 
bevonden. De toetsingscommissie stelt de vergadering dan ook voor de penningmeester 
decharge te verlenen. Met een welgemeend applaus stemt de vergadering hiermee in.  

 
5a. BENOEMING VAN DE TOETSINGSCOMMISSIE 2020  
Als lid van de toetsingscommissie 2020 wordt voorgesteld Bennie Roes (1e bas) en Robbie 
Ursinus (2e tenor) te benoemen. De voorgestelde leden alsmede de aanwezige leden gaan 
hiermee akkoord.   

 
6. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 

Zoals in het voorwoord al vermeld, is oud-dirigent Christoph Nieseman overleden. Bij zijn 
afscheid in 1985 gaf hij het koor het lied Suliko cadeau. De voorzitter heeft namens het koor 
de condoleances overgebracht. Op 15 maart zal in Osnabrück een afscheidsdienst worden 
gehouden. Van het koor wordt geen muzikale bijdrage gevraagd, maar ieder is wel 
uitgenodigd om de dienst bij te wonen. Geïnteresseerden kunnen zich bij Herman Mulder 
melden, die daar wel naar toe wil gaan.  
 

7. HET WOORD IS AAN HET BESTUUR VAN DE VRIENDENKRING  
De voorzitter, Ben Terwiel, meldt, dat het bestuur van de Vriendenkring (VK) 7x bijeen is 
geweest. In goede harmonie zijn met het bestuur van het UMk uiteenlopende onderwerpen 
besproken. Daarbij ging het vaak over het leveren van kwaliteit. De VK geeft hier een hoge 
prioriteit aan. Zo heeft zij haar steun gegeven aan de kleuruitgave van de laatste edities van 
DGT. Bovendien is het bestuur van de VK van mening, dat de website een professionelere 
uitstraling moet krijgen. Doet dan ook een dringende oproep om hiermee aan de slag te gaan 
waarbij ook Facebook niet vergeten mag worden. Dit zijn de moderne 
communicatiemiddelen, waarbij het mannenkoor niet achter kan blijven.  
Ook dit jaar zal de VK zich weer inzetten om onder de ondernemers nieuwe donateurs te 
werven. Ook is het de bedoeling om opnieuw een dubbele uitgave van DGT uit te brengen. 
De laatste keer heeft de VK hier weinig over terug gehoord en wil van de leden graag horen 
hoe zij dit hebben beleefd. Door hier nu vooraf in de pers aandacht voor te vragen en met de 
inzet van de leden om de uitgave te verspreiden onder vrienden of andere bekenden, hoopt 
de VK op toename van het aantal donateurs.   
Bij het financieel verslag geeft de voorzitter van de VK aan, dat i.v.m. een lagere bijdrage van 
één van de donateurs en overlijden van enkele andere de inkomsten achteruit zijn gegaan. 
Dit is ook de reden, dat de bijdrage van de VK aan het UMk dit jaar lager is dan andere jaren. 
De leden moeten dit zien als een sein om ook zelf nieuwe donateurs te zoeken. Op het 
vermogen is het afgelopen jaar ± € 6.000 ingeleverd. Desondanks is er een aanzienlijk 
vermogen, waarvan het bestuur zich heeft afgevraagd of hier op een andere wijze mee moet 
worden omgegaan. Men heeft gemeend dit niet te moeten doen.  
Tot slot wenst Ben namens de VK het UMk veel succes toe met de uitvoering van het 
programma voor 2020.  Ton bedankt de VK voor hun inzet en samenwerking.  



8. HET WOORD IS AAN DE PR-COMMISSIE  
Namens de PR-commissie voert John Slegt het woord. De PR-commissie bestond eind 2019 
uit: Ton Breukers, Carel van Remmen, Peter Velrath, René Borgers, Dick Amting en hemzelf.  
John memoreert nog even de belangrijke rol die Annemiek Siebers vervulde in de PR-
commissie. Na haar aftreden vorig jaar heeft de PR-commissie haar plek binnen het koor 
opnieuw moeten zoeken. Dit heeft geleid tot veel overleg met het bestuur, de dirigent, de 
Vriendenkring, de MAC en de concertcommissie. Naast de al gereserveerde concerten aan 
het eind van het jaar heeft de PR-commissie veel tijd besteed aan de organisatie van het 
kerstconcert in Groenlo. Helaas viel de publieke belangstelling wat tegen.  Het is volgens John 
een trend dat het steeds moeilijker wordt om concerten binnen te halen. Gelukkig zit er nog 
wel wat in de pijplijn. Gesprekken daarover zijn nog gaande.   
Tot slot kondigt John aan, dat hij aftreedt als voorzitter van de PR-commissie en meldt, dat 
Dick Amting zijn taken als voorzitter overneemt.  
Ter bevestiging dat het steeds moeilijker wordt concerten binnen te halen haalt Ton aan, dat 
de organisatie van de Passion in Lichtenvoorde niet tegemoet wenste te komen aan de 
financiële eisen van ons koor. In antwoord op een vraag van Jan Gerritsen of deelname aan 
het Requiem Arnhem iets was geweest geeft Ton aan, dat gekeken wordt naar bijzondere 
samenwerking, zoals begeleiding van een strijkorkest. Wel wordt gekeken of iets samen kan 
worden gedaan met de Ulftse Nachtegalen. Zij staan in hun genre hoog aangeschreven en 
hebben recent voor de 2e achtereenvolgende keer de Provinciale Koren festival Competitie 
Gelderland gewonnen. Namens het UMk heeft Ton de felicitaties al overgebracht.   
Ton bedankt de PR-commissie voor hun inzet in het afgelopen jaar. Het volledige jaaroverzicht 
ligt ter inzage bij secretariaat.  
 

9. HET WOORD IS AAN DE MUZIEKADVIESCOMMISSIE  
Namens de MAC brengt Alphons te Boekhorst verslag uit. De bezetting van de Mac is in 2019 
ongewijzigd gebleven. Naast hemzelf hebben Jan Kempers, Theo Overgoor, André van 
Eekeren, Theo Reijntjes en Ton Geerts zitting in de Mac. De Mac heeft in 2019 3 keer plenair 
vergaderd en is daarnaast in wisselende samenstelling bijeen gekomen, waarbij de dirigent 
en de voorzitter, afhankelijk van de agenda, ook vaak aanwezig waren. In 2019 heeft de 
aandacht van de Mac m.n. gelegen op het samenstellen van lijsten met zangnummers, die 
voor concerten en optredens gebruikt kunnen worden. Voor 2020 en eventueel de jaren 
daaropvolgend wordt gestreefd naar een strakkere planning. Allereerst is in 2020 een begin 
gemaakt met het instuderen van enkele nieuwe liederen.  
Op de suggestie van Jan ter Horst om liederen uit het hoofd te zingen geeft Ton een ad rem 
antwoord, dat zijn uitwerking heeft op de lachspieren van de aanwezigen. Het volledige 
jaaroverzicht ligt ter inzage bij het secretariaat.  

 
10. BELEIDSPLAN EN SPEERPUNTEN 2020  

In 2018 is het Beleidsplan “Samenklank” 2018-2021 vastgesteld. A.d.h.v. een power-point-
presentatie loopt Ton de doelstellingen en activiteiten nog eens door. Bij de doelstellingen 
voor 2020 wordt wat langer stil gestaan. In het kort:  

- Opzetten van een nieuwe website (een eerste gesprek vindt op korte termijn plaats);  
- Als het even kan dit jaar een kerstconcert te Ulft (op korte termijn gaat het bestuur met de 

dirigent en de VK aan tafel om hier invulling aan te geven);  
- Meer aandacht dit jaar aan groepsrepetities;  
- Genereren van extra inkomsten (zalmactie, inzet vrijwilligers tijdens Huntenpop);  
- Aanvullen aantal bestuursleden met minimaal 2 extra leden; liefst uit het koor zelf; 

Hoofddoelstelling hierbij is de sociale functie en samenhang vasthouden!!  
Met de waarschuwing, dat het bestuur dit jaar een extra beroep doet op de leden, wordt dit 
agendapunt afgesloten.  



11. ACHTERHOEKS MANNENKOOR 
M.b.t. dit agendapunt is een verontrustende reactie ontvangen van Peter Velrath. Hij vraagt 
zich af of de samenwerking tussen de 3 koren op den duur gaat leiden tot een fusie. Hij ziet 
in een fusie geen meerwaarde voor het UMk en koestert de kwaliteiten van ons koor.   
Ton geeft aan dat het bestuur zeer zeker niet de bedoeling heeft op den duur tot een fusie te 
komen. Het AMK is zeer zeker geen concurrent voor het UMk en is m.n. ontstaan omdat in 
de praktijk ook vraag is naar een groot mannenkoor. Tot nu toe is bij wijze van proef enkele 
concerten verzorgd. Aangezien dit van alle kanten goed is bevallen en het de bedoeling is dat 
hiermee verder wordt gegaan, is het nodig dat enkele zaken worden geformaliseerd. Zo dient 
er een zelfstandig bestuur te worden gevormd, waarvoor ieder koor twee kandidaten 
aandraagt. Met het voorstel om hiervoor Annemiek Siebers en Ton Menke aan te wijzen 
wordt ingestemd. Ook zal een afzonderlijk zelfstandige stichting worden gevormd, waarvoor 
nieuwe statuten moeten worden vastgesteld. Zodra deze definitief zijn, wordt het aan de 
leden toegestuurd. Wat de financiën betreft zal verlies of winst worden verdeeld over de 
deelnemende koren. E.e.a. wordt verdeeld naar evenredigheid van het aantal actieve leden.   
In antwoord op een vraag van Herman Nijhof wordt aangegeven, dat een notaris bereid is 
geen kosten in rekening te brengen voor het opstellen van statuten.   

  
12. BESTUURSVERKIEZING  

Ton Menke en Hans van de Weijer zijn aftredend en herkiesbaar. Voor één van de vacatures 
draagt het bestuur Leo ter Voert voor. Op de vraag of hierover mondeling gestemd moet 
worden komt geen reactie zodat allen bij acclamatie zijn gekozen. Hoewel ieder Leo kent, 
stelt hij zich opnieuw voor. Daarbij geeft hij zijn motivatie aan waarom hij opnieuw tot het 
bestuur toetreedt.   

  
Tot ieders verrassing komt Herman Mulder met het voorstel nog een nieuw bestuurslid te 
benoemen in de persoon van Peter Gregoor. Peter geeft aan dat hij hiertoe weliswaar bereid 
is maar met enige regelmaat van huis is. Dit wordt niet als een probleem gezien. Hoewel de 
statuten voorschrijven dat een voordracht ondertekent behoort te zijn door tenminste 10 
actieve leden en schriftelijk moet worden ingediend, stemt de vergadering met het voorstel 
van Herman in.   

  
13. RONDVRAAG 

Voorafgaande aan de vergadering heeft Herman Nijhof enkele vragen voorgelegd. In 
antwoord hierop:  

- nabestaanden hechten waarde aan een memoriam in DGT. Dit wordt gehandhaafd;  
-  niet alleen kerkelijke liederen ten gehore brengen: wordt voorgelegd aan de MAC;  
- uitleg van de zangnummers: wordt – met hulp van de MAC - aandacht aan besteed;  
- leden die niet uit Ulft komen op de hoogte houden van wel en wee van leden. Het 

secretariaat zal hier invulling aan geven.  
  

Freddie Dekkers is voornemens Russische nummers om te zetten in de Nederlandse taal 
zodat ieder kan begrijpen wat er gezongen wordt.  
Verder informeert Freddie naar de mogelijkheden van een ledenpagina op de nieuwe 
website. Dit is inderdaad de bedoeling. Het is ook de bedoeling, dat professionele opnames 
worden gemaakt van stuk of 10 nummers om die vervolgens voor één ieder op de website te 
zetten.   

  



Marlies van Hal geeft de PR-commissie als tip mee 1 dag achter de telefoon te gaan zitten om 
oude bekenden te benaderen voor een herhalingsconcert. In het verleden had dit vaak 
resultaat!!  

   
Jos Grob informeert in hoeverre dit jaar weer een kerstconcert in Ulft wordt gehouden. 
Binnenkort vindt hierover een gesprek plaats met de dirigent en de VK. De Ulftse 
Nachtegalen zou een optie kunnen zijn. In antwoord op de opmerking van André Knaven, dat 
hij een woordje van de dirigent heeft gemist reageert Ton met de opmerking, dat in feite 
alles is gezegd van hetgeen er bekend is. Zodra nieuwe mededelingen kunnen worden 
gedaan gebeurt dat tijdens de repetitie.   

  
14. SLUITINGSWOORD  

Ton sluit de avond om 21:57 uur en dankt allen voor de aanwezigheid en inbreng.  
  
Ulft, maart 2020  
Namens het secretariaat van het Ulfts Mannenkoor 
 
René Alofs 
 
 
 

Ulft, januari 2021         Ulfts Mannenkoor ‘57  
  

JAARVERSLAG OVER HET VERENIGINGSJAAR  
1 januari 2020 tot en met 31 december 2020  
(R. Alofs)  

1. INLEIDING  
2020! Wat een bizar jaar!! Januari en februari verliepen nog als gebruikelijk: bijkomen van de 
kerstconcerten, een nieuwjaarsinstuif, wekelijks repeteren en hier en daar een vergadering.  
En toen kwam de maand maart. Eind 2019 was ergens hier ver vandaan – om precies te zijn in 
Wuhan, hoofdstad van de Chinese provincie Hubei - een onbekende ziekte ontstaan, dat zich 
in drie maanden tijd verspreidde naar andere delen van de wereld. Vanaf 11 maart was er 
officieel sprake van een pandemie en daarmee stond de wereld op zijn kop. Wij kwamen met 
ons allen thuis te zitten. Geen repetities, geen optredens, laat staan concerten. Misschien was 
wel het ergste dat wij ons wekelijks uitje nog het meest misten.    

Inmiddels weten wij wat het Corona-virus voor gevolgen heeft voor ons koor. Wat de 
toekomst ons gaat brengen is door dit virus één groot raadsel. In ieder geval hebben wij in het 
verenigingsjaar 2020 geen enkel concert of ander optreden kunnen geven! Je zou zeggen dat 
ondergetekende dan gauw klaar is met het jaarverslag. Het tegendeel is echter waar. Juist het 
feit dat wij elkaar dan weer wel en dan weer niet konden ontmoeten vroeg van het bestuur 
extra alert te zijn op actuele gebeurtenissen. 2020 werd daarom het jaar van de 



NIEUWSBRIEF. Daarbij had (en heeft) het bestuur maar één doel voor ogen: de onderlinge 
binding tussen de leden UMK (actief en niet-actief) en bestuur en leden van de Vriendenkring 
behouden!  
  
In tegenstelling tot andere jaren eerst het maandelijks overzicht van m.n. gebeurtenissen 
rondom ons koor om vervolgens het jaarverslag af te sluiten met de gebruikelijke 
jaargegevens.   

2. ACTIVITEITEN EN GEBEURTENISSEN ULFTS MANNENKOOR 2020  

JANUARI 
07  
  

Tijdens de eerste repetitie in het nieuwe jaar wensen de leden elkaar het allerbeste toe    

08  
  

Het bestuur komt in vergadering bijeen.   

15 
  

De PR-commissie komt in vergadering bijeen.   

17 
  

Het bestuur vergadert met de Vriendenkring (Kleine commissie)  

21 Om het jaar goed te beginnen komen het bestuur, de PR-commissie, de MAC en de 
concertcommissie bijeen. Onder het genot van een broodje bespreken zij het wel en wee 
van het koor.  

 FEBRUARI 
12  
  

Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering komt het bestuur bijeen.   

18 Algemene Ledenvergadering: de aftredende bestuursleden Ton Menke en Hans van de Weijer 
worden bij acclamatie herkozen. Leo ter Voert wordt op voordracht van het bestuur 
benoemd. Peter Gregoor staat spontaan op om eveneens tot het bestuur toe te treden. Oude 
tijden herleven!!   

  Bennie Römer, Wim Gijtenbeek en Paul Knaven worden gehuldigd vanwege hun 12,5 jarig 
lidmaatschap. André Wentink verrast één ieder om ook naar voren te treden voor het in 
ontvangst nemen van bloemen voor dit heugelijke feit.   

  
20 De voorzitter heeft samen met een ander bestuurslid overleg met een website bouwer voor 

een nieuwe site voor het UMk.  
 MAART 
15 Het coronavirus slaat toe in Nederland. Het bestuur neemt noodgedwongen het besluit de 

repetities en koorscholing voorlopig te annuleren.  

16  

  

De Nederlandse regering treft vergaande maatregelen waardoor het bestuur zich 
genoodzaakt ziet de repetities tot 6 april te annuleren. Dit betekent automatisch dat de 
eerste concerten in april en begin mei niet door gaan. Ook de reguliere bestuursvergadering 
wordt schriftelijk gehouden. Een historische gebeurtenis in het 73-jarig bestaan van het UMk.  

22 

  

Om de koorleden en anderen, die het UMk een warm hart toedragen, op de hoogte te 
houden van het reilen en zeilen van het UMk in een tijd, dat er geen repetities plaatsvinden, 
brengt het bestuur een Nieuwsbrief uit.  



29  

  

Het coronavirus heeft Nederland behoorlijk op zijn kop gezet. We zijn met ons allen 
genoodzaakt binnen te blijven. Alleen voor noodzakelijke boodschappen mogen we even de 
deur uit. De 2e Nieuwsbrief van UMk verschijnt om de leden betrokken te houden bij onze 
vereniging.   

31 

  

Het kabinet besluit dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met 
dinsdag 28 april. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan 
thuis te blijven.   

APRIL 
03  

  

De stembanden drogen op!! Namens Christo worden de eerste audio-bestanden per mail en 
cd-rom gedeeld met de koorleden. Om te beginnen worden de eerste drie liederen verspreid. 
Het repeteren 2.0 doet zijn intrede!!  

05  

  

Het coronavirus komt steeds dichter bij. De eerste verschijnselen komen nu ook voor in het 
gezin van één van onze bestuursleden. Waar gaat dit allemaal toe leiden? Inmiddels gaat de 
3e Nieuwsbrief de deur uit.   

13  

  

Tweede Paasdag! Wij zitten met ons allen vanwege het coronavirus nog steeds aan huis 
gekluisterd. Het repeteren 2.0 krijgt een vervolg met het verspreiden onder de koorleden van 
de volgende drie liederen. Van leden worden complimenten ontvangen over de wijze waarop 
in deze zware tijd onderlinge contacten worden onderhouden.   

18 

  

Na een weekje radiostilte ziet de 4e Nieuwsbrief het daglicht. Leden worden “bijgepraat” over 
hetgeen het coronavirus met ons doet. De PR-commissie laat weten, dat zij op de 
achtergrond druk bezig is met de tijd na het coronavirus!  

19  

  

De dirigent krijgt de smaak te pakken! Namens hem worden opnieuw drie liederen aan de 
koorleden verspreid.   

21  

  

Onze voorzitter wordt met een longembolie opgenomen in het ziekenhuis. Een dag later laat 
hij ons weten, dat hij positief is bevonden op de Corona-test.   
Diezelfde avond laat de regering heel het land weten, dat evenementen tot 1 september 
verboden zijn. Op deze wijze wordt flink gestreept in onze concertagenda.   

25 

  

De 5e Nieuwsbrief wordt onder de leden verspreid. Deze keer aandacht voor hobby’s van 
twee koorleden buiten het zingen om. Bovendien worden felicitaties overgebracht i.v.m. het 
feit, dat één van de vrijwilligers, die veel hand- en spandiensten verricht voor ons koor, een 
koninklijk lintje heeft mogen ontvangen.  

30 Onze voorzitter wordt ontslagen uit het ziekenhuis. Hij is nog nooit zo blij geweest met een 
ontslag.   

   
MEI 
03 

  

De 6e Nieuwsbrief wordt onder de leden verspreid. De laatste regeringsmaatregelen hebben 
voor ons koor tot gevolg dat alle concerten en optredens tot 1 september zijn geannuleerd. 
De voorzitter laat alweer wat van zich horen in deze Nieuwsbrief.    

10 

  

De 7e Nieuwsbrief krijgt, dankzij de inbreng van dirigent en enkele leden, duidelijk meer een 
eigen karakter. Met deze Nieuwsbrief wordt ook deel 4 van Repeteren 2.0 onder de leden 
verspreid. Daarmee heeft één ieder nu 12 liederen om thuis te repeteren.  



16:  

  

En de 8e Nieuwsbrief ligt alweer op de “deurmat”. In deze Nieuwsbrief wordt ingegaan op de 
berichtgeving in de landelijke media, dat er een extra risico is op besmetting met het 
coronavirus bij zingen in een koor.  
 

23  

  

Het corona-virus laat ons niet los. In de 9e Nieuwsbrief wordt onder meer aandacht besteed 
aan de mogelijke financiële gevolgen voor ons koor.  

30  

  
 

Pinksterweekend: een extra “dikke” Nieuwsbrief (de 10e!!) ziet het daglicht. Hoewel de 
horecagelegenheden (en daarmee ook de culturele instellingen, zoals de DRU) per 1 juni 
weer opengaan, is er nog wel enige twijfel op welke wijze de 1,5 meter-regel in acht moet 
worden genomen.  

JUNI 
 
06  

  

 
De 11e editie van de Nieuwsbrief komt uit. Nu het Koornetwerk Nederland een protocol heeft 
uitgebracht probeert de voorzitter voorzichtig te denken aan het hervatten van repetities. 
“De Grote Vriendenkring UMK Loterij” doet zijn intrede met de 1e trekking. De eerste 5 
winnaars van de door Ton Frazer handgemaakte pen met inscriptie “Vriendenkring UMK” 
worden bekend gemaakt.  

10 

  

Het bestuur komt sinds lange tijd fysiek in vergadering weer bijeen. Onder andere staan de 
gevolgen van het corona-virus op de agenda. Financieel lijkt het allemaal (tot nu toe) mee te 
vallen, maar qua activiteiten is het desastreus: het hele jaar zijn er praktisch geen optredens. 
Centrale vraag in de bestuursvergadering is: wanneer en op welke wijze kunnen de repetities 
weer worden hervat met inachtneming van de voorgeschreven maatregelen.   
 

14 

  

In de 12e Nieuwsbrief blikt de voorzitter terug op de bestuursvergadering van 10 juni. Het 
bestuur heeft besloten de repetities weer voorzichtig te hervatten. De belangrijkste 
elementen uit het protocol worden daarom in de Nieuwsbrief nog eens op een rij gezet. Ook 
de wijze waarop de DRU-cultuurfabriek aan het protocol kan voldoen wordt vermeld, zodat 
ieder van ons een juiste afweging kan maken of men aan de repetities weer wil deelnemen.  

17 

  

Het bestuur wil graag weten in hoeverre onder de leden draagvlak bestaat om de repetitie 
weer te hervatten. Een enquête wordt daarom uitgezet.   

19:  

  

De 13e Nieuwsbrief ziet het daglicht. In deze brief roept de voorzitter de leden op om te 
reageren op de uitgezette enquête.   

27 

  
JULI 

De 14e Nieuwsbrief wordt bezorgd. De regering heeft (voorlopig) zijn laatste persconferentie 
gehouden. In de Nieuwsbrief wordt daarom aandacht besteed aan de nieuwe (ruimere) 
voorschriften: zangkoren mogen onder voorwaarden weer repeteren en optreden!   

04 

  

De 15e Nieuwsbrief verschijnt. In zijn voorwoord geeft de voorzitter de uitslag van de 
belangstellingsregistratie. Vijftig leden hebben aangegeven dat ze in principe weer aan de 
repetitie willen gaan deelnemen.  

08  Het bestuur vergadert samen met de dirigent om te bekijken in hoeverre tot een 
kooropstelling kan worden gekomen waarbij voldaan wordt aan een zigzagformatie, zodat 
voldaan wordt aan de nieuwe corona-eisen van het RIVM.   

  



12  

  

De 16e uitgave van de Nieuwsbrief wordt bezorgd. De voorzitter meldt in zijn voorwoord, dat 
de wekelijkse repetitie weer kan worden opgepakt. Via de Nieuwsbrief worden de leden op 
de hoogte gebracht van de regels die daarbij in acht moeten worden gehouden.  

14 

  

Normaal gesproken stond voor deze datum de vakantieconcerten op de agenda. In plaats 
daarvan geeft onze solist René Borgers namens het UMk een mini-concert bij beide 
zorgcentra. De regen is een beetje spelbreker, waardoor een beetje geïmproviseerd moet 
worden.  

14 

  

Na 16 weken (!) werd er weer voor het eerst gerepeteerd. Om aan de corona-regels te 
voldoen was ons repetitielokaal verplaatst naar de SSP-hal. Het bestuur had samen met de 
bouwploeg ervoor gezorgd, dat alle stoelen genummerd waren en op voldoende afstand van 
elkaar stonden. Na afloop werd de conclusie getrokken, dat de repetities weer kunnen 
worden hervat.  
 

18 

  

In de 17e Nieuwsbrief uitgebreid aandacht voor de 1e proefrepetitie. Zelfs in de Oude 
IJsselstreek Vizier (huis-aan-huis blad) wordt aan deze repetitie aandacht besteed.   

21 

  

Ook nu nemen weer zo’n 40 zangers deel aan de repetitie. Eén van de leden probeert 
voorzichtig een gezichtskap (kunststof gezicht beschermingsmasker) uit. Aangezien dezelfde 
week weer sprake is van een toename van het aantal coronabesmettingen, besluit het 
bestuur veiligheidshalve al vast gezichtsmaskers aan te schaffen. Voor het geval de 
maatregelen weer worden aangescherpt is het UMk voorbereid!  
 

25  De 18e Nieuwsbrief wordt uitgebracht. Naast aandacht aan de 2e volledige repetitie, wordt 
ook stilgestaan bij de corona-ontwikkelingen, nu het aantal besmettingen weer begint toe te 
nemen.  

  
AUGUSTUS 
01 

  

De 19e Nieuwsbrief komt uit! Daarin een terugblik op ons optreden tijdens de Zwarte Cross in 
2016.  

08 

  

In Gelderland is vanwege de hoge temperaturen code oranje aangekondigd. Om deze reden 
wordt in de 20e Nieuwsbrief aangekondigd dat de repetitie van 11 augustus niet door gaat.   

15  

  

De 21e Nieuwsbrief komt uit. Ook nu weer aandacht voor de coronacrises. De leden worden 
geïnformeerd dat het bestuur druk bezig is om te bekijken op welke wijze met deze 
pandemie in de toekomst kan worden omgegaan.   

19  
  

De PR-commissie komt bijeen.   

22 

  

Op de 22e de 22e Nieuwsbrief!! De Corona-richtlijnen worden nog eens onder de aandacht 
van de leden gebracht, zodat hier strak de hand aan wordt gehouden.   

30 De 23e Nieuwsbrief gaat vergezeld van een enquête. De leden worden gevraagd dit formulier 
in te vullen omdat het bestuur graag wil weten hoe de nieuwsbrief wordt ervaren.  

  
 
 
 



SEPTEMBER 
05   

  

Met de 24e Nieuwsbrief wordt de uitslag van de enquête gepubliceerd. De algemene indruk 
is, dat de Nieuwsbrief zeer wordt gewaardeerd. Een stimulans voor degenen, die hieraan veel 
tijd besteden, om hiermee door te gaan. De eerste bijdrage in de rubriek “Spitten in het 
verleden” ziet zijn daglicht.   

09  

  

Het bestuur komt in vergadering bijeen. De concert- en activiteitenlijst vraagt de nodige 
aandacht. Aangezien verwacht wordt dat de meeste kerstconcerten geen doorgang zullen 
vinden, komt het plan op tafel om een digitaal kerstconcert op te nemen.  

12 Aan de 25e uitgave van de Nieuwsbrief wordt speciale aandacht besteed. Helaas was deze 
jubileumuitgave niet voor iedereen direct te lezen. Gelukkig werd dit snel hersteld en kreeg 
het de aandacht die het verdiende.  

  
18  

  

De Nieuwsbrief heeft een metamorfose ondergaan en is geheel aangepast aan onze huisstijl. 
De 26e uitgave van de Nieuwsbrief ziet er professioneel uit en heeft een geheel eigentijdse 
uitstraling gekregen.   

25 

  

In de 27e uitgave van de Nieuwsbrief geeft de voorzitter een toelichting op het besluit van 
het bestuur om een digitaal kerstconcert te houden. De voorbereidingen zijn in volle gang.   

28 Covid-19 steekt zijn kop weer op. Er is zelfs sprake van een nieuwe golf. Om verspreiding van 
het virus tegen te gaan kondigt de regering nieuwe maatregelen aan. Eén van die 
maatregelen is, dat het aantal personen per ruimte de komende 3 weken beperkt dient te 
blijven tot 30. Op de site van de rijksoverheid is direct te lezen, dat zangkoren mogen 
repeteren als zij zich houden aan de regels. Het bestuur deelt deze berichtgeving met de 
leden in een extra Nieuwsbrief (nr. 27a). Daarbij worden de gangbare regels nog eens op een 
rij gezet, zodat één ieder weet waar men zich aan te houden heeft.   

  
OKTOBER 
03 

  

In afgelopen week is toch meer duidelijkheid gekomen over de door de regering 
afgekondigde maatregelen per 29 september. M.n. het terugdringen van het aantal 
contactmomenten om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft 
gevolgen voor de repetities van het UMk. In de 28e Nieuwsbrief wordt aangekondigd, dat 
extra maatregelen dienen te worden getroffen om onder de maximale groepsgrootte te 
blijven van 30 personen. Het bestuur beraadt zich nog op welke wijze daar invulling aan kan 
worden gegeven.  
  

05  

  

Via een bliksemenquête worden de 1e bassen en 2e tenoren gevraagd wie op de repetitie 
komt. Alleen op deze wijze kan inzicht worden verkregen of aan de Corona-maatregelen kan 
worden voldaan.  

09 

  

De 29e Nieuwsbrief komt alweer uit. Naast de actuele berichtgeving over het corona-
gebeuren ook weer aandacht voor bijdragen van onze vaste rubriekschrijvers Ton Smilde, 
Marlies van Hal en Herman Nijhof.  

13 

  

De wekelijkse repetitie voor de zangers, die het aandurven. Bij het binnenkomen ontvangen 
allen een mondmasker met als opschrift “Ulfts Mannenkoor”: een collector item, die je in 
jouw bezit moet hebben. Voor het eerst wordt deze avond gerepeteerd in een warmer 
gedeelte van de SSP-hal.  



14 

  

Het bestuur komt ’s middags in vergadering bijeen. ’s Avonds kondigt de regering nieuwe 
strengere maatregelen aan. Weliswaar nog geen hernieuwde intelligente lockdown, maar wel 
een gedeeltelijke lockdown met weer meer beperkingen voor privébezoek, sporten, uitgaan 
en uitstapjes maken. Wat dit gaat betekenen voor de repetities is opnieuw een vraag.  

16 

  

Om de repetities in goede banen te leiden worden de leden in de 30ste Nieuwsbrief gevraagd 
wekelijks op te geven of men de repetitie bezoekt. Leden die de opname van het digitale 
kerstconcert niet kunnen bijwonen worden gevraagd hun plaats beschikbaar te stellen voor 
de leden, die wel graag willen deelnemen aan de opnames.  

20  

  

Voor de repetitie melden zich 34 zangers aan, terwijl slechts 28 zangers kunnen worden 
toegelaten. Helaas moesten 6 Zangers worden afgebeld. Hiervoor werd gelukkig begrip 
getoond. Zoals één van de leden zei: “Met de inzet en saamhorigheid van iedereen kunnen 
wij ons mooie UMK bij elkaar houden”.   

23  

  

In de 31e Nieuwsbrief gaat de voorzitter – nu er geen fysieke concerten gegeven kunnen 
worden - in op het belang van de digitale mogelijkheden om toch contact te houden met 
onze achterban.  

27 

  

Op het laatste moment wordt de repetitie door het bestuur geannuleerd, aangezien onze 
pianist ’s middags te horen kreeg dat hij positief was getest op Corona.   

31 In Nieuwsbrief 32 wel veel aandacht voor het Corona-virus en wat het allemaal doet met ons 
koor. Een nieuwe rubriek doet zijn intrede: “Hoe komen wij de Corona tijd door.”  

 
NOVEMBER 
03 

  

Na een week niet te hebben gerepeteerd, wordt de draad weer opgepakt. Later op de avond 
blijkt dit van korte duur: de regering kondigt nieuwe maatregelen aan, waardoor de 
komende twee weken niet gerepeteerd kan worden.  

07  

  

In de 33e Nieuwsbrief wordt i.v.m. de nieuwe maatregelen aandacht besteed aan de nieuwe 
planning voor het digitaal Kerstconcert.   

14 

  

Via de 34e Nieuwbrief worden de leden op de hoogte gebracht van een extra repetitie i.v.m. 
het uitvallen van de laatste twee repetities.  

19 

  

Het kabinet verbiedt het zingen in een groep van 2 personen of meer. De extra repetitie 
komt daarmee te vervallen.   

21 In de 35e Nieuwbrief wordt teleurgesteld gereageerd op de laatste maatregelen van het 
kabinet per 19.11. Niet alleen de extra repetitie kon niet doorgaan, maar ook de 
voorbereidingen voor het digitale Kerstconcert en de opnames worden vanwege deze 
maatregelen geannuleerd.   

  

  

Het bestuur schakelt direct door en kondigt aan het digitale Kerstconcert te vervangen door 
een digitaal Nieuwjaarsconcert in januari van het nieuwe jaar.   

28 Ondanks dat er geen repetitie is geweest komt de 36e Nieuwsbrief uit. In deze brief wordt 
aandacht besteed aan de Coronawet, die op 1 december van kracht wordt en hoop geeft, 
dat we weer mogen repeteren.  

  
 
 



DECEMBER 
05  

  

Alweer de 37e Nieuwsbrief. Het bestuur heeft de nieuwe maatregelen goed bekeken en acht 
het mogelijk, dat met inachtneming van de nodige maatregelen de repetities weer een 
aanvang kunnen nemen. De leden worden verzocht zich weer per email aan te melden, om 
daarmee aan de maximale groepsgrootte van 30 personen te kunnen voldoen.  

08 

  

Na vier weken niet te hebben gerepeteerd wordt de draad weer opgepakt. Vijfentwintig 
zangers weten de weg weer te vinden naar de SSP-hal en nemen met veel plezier deel aan de 
repetitie.  

12 

  

In de 38e Nieuwsbrief nu eens minder aandacht voor Corona, maar juist voor het 
sneeuwbaleffect dat kan ontstaan wanneer zich een aantal jongeren aansluit bij het koor.   

14  De regering kondigt nieuwe Corona-maatregelen aan en leggen Nederland zo goed als stil! 
Het devies voor de komende vijf weken is: “Hoe minder contacten, hoe beter”. Voor het UMK 
betekent dit dat tot 19 januari niet meer gerepeteerd kan worden.   

    
19 In de 39e Nieuwsbrief wordt de teleurstelling uitgesproken over de harde lockdown. In zijn 

voorwoord belicht de voorzitter ook de positieve kanten van het leven. De hoop wordt 
uitgesproken, dat na 19 januari zo snel mogelijk weer kan worden gerepeteerd, zodat toch 
nog een digitaal nieuwjaarsconcert kan worden gehouden.  

  
21-24  Uit dank voor de inzet en de flexibiliteit waarop de leden het afgelopen jaar zijn 

omgegaan met de nieuwe werkelijkheid verrast het bestuur alle leden van het UMK in 
de week voorafgaand aan de Kerst met een praktisch relatiegeschenk: een paraplu 
met ons logo!!   

  
31 Kort voor Oud en Nieuw komt de 40e Nieuwsbrief uit. In zijn voorwoord blikt de 

voorzitter terug op het afgelopen jaar. Voor velen een jaar vol onzekerheid en grote 
tegenslagen. Toch ziet de voorzitter ook positieve gebeurtenissen waaruit veel 
energie is te halen om in het nieuwe jaar er weer vol tegen aan te gaan.  

  
Tot zo ver het maandelijks overzicht van activiteiten en gebeurtenissen rondom ons koor. 
Hierna volgen nog de gebruikelijk overzichten van ere-leden, bestuur en medewerkers en het 
koor zelf.    

3. ERELEDEN PER 31 DECEMBER 2020  

Mr. J. Haigh te Huddersfield Engeland  
Mr. S. Harris te Huddersfield Engeland  
Mevr. Marlies van Hal te Ulft  
Dhr. Jacob Schreuder te Doetinchem  
Dhr. Herman Mulder te Terborg  
Dhr. Theo Overgoor te Ulft   

 

 

 



4. BESTUUR  

Op 31 december 2020 is het bestuur als volgt samengesteld:  
  
Voorzitter:       Ton Menke  
Secretaris/vice-voorzitter:    Bert Renting  
Penningmeester:      Stef Stapelbroek  
Uniformering/concertmeester:   Leo ter Voert  
P.R. en concerten:      John Slegt tot halverwege dit verenigingsjaar   
Bestuursleden:     Hans van de Weijer, Peter Gregoor  
  
In verband met de bijzondere omstandigheden in dit verenigingsjaar zijn zowel het bestuur 
als de diverse commissies fysiek minder bij elkaar geweest dan in andere jaren. Veel overleg 
heeft plaatsgevonden via de diverse mediakanalen die er tegenwoordig zijn. Toch heeft het 
bestuur nog 7 maal vergaderd, waarbij in de meeste gevallen ook de voorzitter van de 
Vriendenkring is aangeschoven. Dit ter vervanging van het reguliere overleg met de Kleine 
Commissie (bestuur UMk-Vriendenkring), dat dit jaar slechts één keer plaats vond. Ook de PR-
commissie en het MAC kampte met het Corona-virus. Beide commissie kwamen in dit 
verenigingsjaar slechts 2 keer bij elkaar en overlegde veel telefonisch en via email en Whats-
app.  

5. MEDEWERKERS  

In het verenigingsjaar 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 zijn de volgende personen 
direct betrokken geweest bij het UMK:  
  

 Dirigent:       Christo Guenov  
  Pianist/organist:     Henk Bennink  
 Presentatrice:     Debby Wissing-Jansen  
 Zangpedagoge:     Anna Marie Krijgsman  
   Fotograaf/site-beheerder:    Ton Smilde  

6. KOOR  

Het aantal actieve koorleden op 1.1.2020 bedroeg 76.  Vier leden hebben dit jaar hun 
lidmaatschap opgezegd, zodat het koor op 31.12.2020 uit 72 actieve leden bestaat. Hierna 
volgt een meerjarig overzicht van het verloop van het ledenaantal alsmede een overzicht van 
de gemiddelde leeftijd van de koorleden per stemsoort. Verder een overzicht van de 
leeftijdsopbouw per stemsoort per 31.12.2020. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



   
Aantal aktieve leden per:  
   

   
31-dec  

   
31-dec  

   
31-dec  

   
31-dec  

   
31-dec  

   
31-dec  

   
31-dec  

      2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
1e tenoren  20   18 18 16 16 16 16 
2e tenoren  25  25  22  22  21  22  21  
1e bas  23 20  20  22  24  24  22  
2e bas  14  12  13  14  13 14  13  
          

Totaal aantal zangers  
   

82  75  73  74  74  76  72  

                      
   
Gemiddelde leeftijd  
   

  
31-dec  

  
31-dec  

   
31-dec  

  
31-dec  

  
31-dec  

  
31-dec  

  
31-dec  

   2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
1e tenoren  68,70   70,72   70,44   70,81  71,81  72,75  73,75  
2e tenoren  66,28  67,28  67,82  68,82  69,38  70,27  71,33  
1e bas  65,87  67,25  68,00 64,52  67,67 68,79  68,78  
2e bas  67,57  67,33 68,13 71,29 72,38  72,36  73,08 
            
Totaal gemiddelde leeftijd  
   

  67,11     68,15     68,60    69,31   70,31   70,71   71,39  

                

   
Leeftijdopbouw per stem  
per 31 december 2018  
   

   
30 t/m 39  

   
40 t/m 49  

   
50 t/m 59  

   
60 t/m 69  

   
70 t/m 79  

   
80 / ouder  

   
Aantal  

                  leden  

                  

1e tenoren      1  2  9  4  16  

2e tenoren  1    1  5  11  3  21  

1e bas      4  4  13  1  22  

2e bas        2  10  1  13  

   
Totaal  
   

  
1  
   

   
   

  
6  
   

  
13  

   

  
43  

   

  
9  
   

  
72  

   
                

1,39%    8,33%  18,06%  59,72%  12,5%  100,00%  
 
 
 
 
 
 



 
 
“MET DE PET IN DE HAND”: HET JAAR 2020 DOOR DE BRIL VAN DE 
VRIENDENSTICHTING VAN UMK’57 
 
De doelstelling van de Vrienden stichting is om de vereniging UMK ’57 in het bijzonder financieel te 
ondersteunen maar daaronder begrijpen we uiteraard ook het bevorderen van de saamhorigheid en 
de onderlinge band van de zangers. Voor het UMK was 2020 een uiterst moeilijke periode omdat 
samen zingen in één ruimte feitelijk nauwelijks mogelijk was of alleen met in achtneming van zeer 
speciale voorzorgsmaatregelen. Lang niet alle zangers konden aan de speciale repetities meedoen. 
Vooral degenen met een kwetsbare gezondheid of zij die familie hadden die extra risico liepen, 
waren buitengesloten.  
 
In deze uiterst moeilijke periode waarin niet alleen het koor maar iedereen ook nog op zijn eigen 
wijze te dealen had met het covid-19 virus waren optredens van het koor helaas totaal onmogelijk. In 
zo’n situatie waarin je niet samen kunt oefenen en optreden en waarin je zelfs vaak niet samen kunt 
zijn is onderlinge saamhorigheid belangrijker dan ooit. Je kunt alleen maar afwachten en hopen dat 
er eens weer licht aan het eind van de tunnel zal zijn en dat de pandemie een einde zal nemen.  
 
Op het moment van schrijven van dit bericht wordt die hele tunnel langzamerhand weer lichter en 
lichter. Aan het eind wachten de feestelijke theaters en de grote podia die we zolang moesten 
missen. De podia waar we als zangkoor ons publiek eindelijk weer kunnen laten genieten van de 
klanken van het ingestudeerde repertoire, genieten ook van de theaterlampen en van de 
schijnwerpers, maar natuurlijk vooral straks ook van het klaterende applaus van het dankbare 
publiek. Daarvoor doe je het als koor toch vooral. Saamhorigheid is dus een strategisch belang, want 
alleen samen vorm je immers een koor! 
 
Het bestuur van het UMK was zich daarvan heel erg bewust. De Vriendenstichting meent dat het 
bestuur in dit opzicht een buitengewone inspanning heeft geleverd, of beter gezegd levert! Want nog 
steeds valt er wekelijks een nieuwsbrief met informatie over het wel en wee van het koor en de 
leden samen met een update van alle covid-19 ontwikkelingen bij alle leden en donateurs op de mat! 
Ook dankzij de medewerking van vele, super loyale correspondenten die wekelijks hun kopij 
aanleverden. Voorwaar geen geringe prestatie van het bestuur van het UMK  waarvoor we als 
vriendenstichting met de pet in de hand een hele diepe buiging maken!  
 
Als Vriendenkring hebben we ons ook niet onbetuigd gelaten. Om enige verlichting te bieden aan 
bestuur en leden hebben we gedurende een 20-tal weken een vijftal fraaie handmade pennen met 
unieke inscriptie "Vriendenkring UMK" verloot. Bij de wekelijkse verloting hebben we zoveel 
donateurs als mogelijk betrokken. We hebben m.n. ondernemers-donateurs de gelegenheid geboden 
als “host” van een wekelijkse verloting te fungeren waarbij we ook telkens een gratis 
advertentiepagina beschikbaar hebben gesteld.  
 
 



De handmade pennen werden in huisvlijt gemaakt door ons bestuurslid Tonny Frazer. Dankzij deze 
pennenactie is Tonny zeker 20 weken volledig veilig geweest voor covid-19 virus want hij kwam de 
deur niet meer uit. Je ziet het: ook het bestuur van de Vriendenstichting heeft kosten noch moeite 
gespaard om een bijdrage aan de saamhorigheid in deze moeilijke tijden te leveren. 
 
Vanzelfsprekend had ook de vriendenstichting net als iedereen te kampen met de gevolgen van het 
Covid-19 virus. Vanwege de vele beperkingen waren er weinig tot geen mogelijkheden om elkaar in 
persoon te ontmoeten vandaar dat ook wij geleerd hebben hoe we via beeldbellen ook prima 
afspraken konden maken. Elke maand hebben we als bestuur overleg gehad en vergaderd. Veel van 
de ideeën en plannen zijn echter in de uitvoeringsfase gesneuveld omdat er maar geen einde bleek 
te komen aan deze crisis. Ook de wereld om ons heen kwam langzaam tot stilstand. In het afgelopen 
jaar hebben we over veel uiteenlopende bestuurszaken gesproken. Dat was ook hard nodig want 
onze donateurs en begunstigers hadden vaak wel iets anders aan hun hoofd dan tijdig hun bijdrage 
over maken. Vaak ook werden ze zelf hard geraakt door deze crisis.  
 
Over het gehele jaar 2020 hebben we uiteindelijk een inkomstendaling van bijna 50% moeten 
accepteren. Dat is een heel forse klap maar gelukkig hebben we in voorgaande jaren een spaarzaam 
beleid gevoerd. We hebben het bestuur van het UMK daarom voor het jaar 2021 de gebruikelijke 
bijdrage kunnen toezeggen. Natuurlijk is het voor het bestuur van de Vriendenstichting nu prioriteit 
om het tij te keren zodra we deze pandemie achter ons hebben gelaten. Ook wat dat betreft staat 
het bestuur van de vriendenstichting van het Ulfts Mannekoor straks weer “met de pet in de hand”, 
maar wel in het vertrouwen dat als het applaus voor jullie zangprestatie langzaam wegebt het 
dankbare publiek onze collectebussen opnieuw luid laat zingen. 
 
Namens St. Vrienden van UMK ‘57 
Ben Terwiel, voorzitter. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beste zangersvrienden, 
Het was voor ons allen een moeilijk jaar. Ook voor ons als pr-commissie was dat niet anders. De pr-
commissie heeft in totaal in 2020 6x vergaderd en we pakken binnenkort de draad weer op.Ook 
stonden er een mooie concerten op het programma maar door de pandemie zijn deze geannuleerd. 
Inmiddels leggen we weer contacten en gaan weer aan de slag voor 2022 het jaar waarin ons koor 65 
jaar bestaat. Binnenkort hopen wij u meer te kunnen vertellen. 
 
Dick Ampting [voorzitter] 
 
 
 



 

MUZIEKADVIESCOMMISSIE (MAC)  
 
Het is al meer dan een jaar geleden dat we met een voltallig koor hebben gerepeteerd. Tevens 
konden onze geplande optredens geen doorgang vinden. De Mac is januari 2020 voltallige bij elkaar 
geweest. Daarna is nog wel in een kleine zetting vergaderd.  

Gelet op het feit, dat jullie al lang niets meer van ons hebben gehoord, denk ik dat het goed is het 
volgende over de Mac te vertellen. In de Mac hebben zitting: Theo Overgoor 1e tenor, Theo Reijntjes 
2e tenor, Ton Geerts en Andre van Eekeren beiden 1e bas, Jan Kempers 2e bas en Alphons te 
Boekhorst 2e tenor en voorzitter. Onze dirigent Christo Guenov is onze adviseur en is bij onze 
vergaderingen aanwezig. De voorzitter van het UMK Ton Menke wordt ook op onze vergaderingen 
uitgenodigd en hij geeft vaak acte de présence.  

De taak van de Mac is: Gevraagd en ongevraagd over muzikale vraagstukken advies aan het bestuur 
uit te brengen. Hiervoor is het van belang dat de leden van de Mac weten wat er onder de zangers 
op muzikaal gebied leeft. De zangers kunnen altijd de Mac-leden benaderen over hun ideeën of 
opvattingen van de nieuwe of bestaande zangnummers.  

Het ziet er naar uit dat we binnen afzienbare tijd weer kunnen repeteren. In 2020 stonden Oost-
Europese concerten en kerstconcerten gepland. Voor deze concerten waren zangnummers 
geselecteerd. Dit jaar staan op 10 en 29 oktober Oost-Europese concerten en Op 12 en 19 december 
kerstconcerten geprogrammeerd. Waarschijnlijk kunnen we gebruik maken van de gekozen selecties 
in 2020. Onderstaand een overzicht van de zangnummers.  

Geselecteerde nummers uit het Oost-Europeesrepertoire:  

nr. 6  Kolj Slawjen ( ich bete an )   nr. 72   Bolen Mi Lezi 
nr. 13  Zabe      nr. 83   Wolgalied 
nr. 14    O tebi sanjam     nr. 86   Suliko  
nr. 21  Plovi Plovi     nr. 120  Kalinka    
nr. 22   U Boy      nr. 121  Wetcernj Zwom 
nr. 28  Boedy Imja Hospodne    nr. 123  Ei Oechnjem 
nr. 29    Adnazvucna Grijmit    nr. 125  Tari Bari 
nr. 32  Dobri Wetschir     nr. 147  Plato 
nr. 33    Molies Koenak     nr. 184  Trojka Moskou 
nr. 39  Amin, Gospodi Pomiluj    nr. 224  Stenka Rain 
nr. 40  Milost Mira, svat, svat, tebe pom nr. 229  Otsje Nasj 
nr. 41  Izje Cheroe Wim    nr. 266   Bogoroditse Devo 
nr. 71   Pripovecia     nr. 285  Blazjenie 
 
 



Geselecteerde nummers uit het kerstrepertoire:  

nr. 30 Boh Prewitschnie     nr. 159  Hallelujah (van Händel) 
nr. 32 Dobri Wetschir     nr. 219  Felice Navidad 
nr. 41 Izje Cheroe Wimi     nr. 257  Holy City 
nr. 4 Weinachtsglocken     nr. 293a Hallelujah (Leonard Cohen) 
nr. 50 Stille Nacht      nr. 309  Rajske Strune 
nr. 78 Leise rieselt der Schnee    nr. 317  Jesus Bleibet Meine Freude 
nr. 96 Cantique de Noel     nr. 406  Lulazje 
nr. 97 Joy to the World  
nr. 139 Cantique de Jean Racine  

159 Hallelujah ( van Handel ) 219 Felice Navidad 
257 Holy City 
293a Hallelujah ( Leonard Cohen) 309 Rajske Strune  

317 Jesus bleibet meine Freude 404 Nachtgesang im Walde 406 Lulazje  

Ik denk dat we met vorenstaande selectie dit jaar ruimschoots uit de voeten kunnen en daarna 
kunnen we ons richten op 2022. We vieren dan ons dertiende lustrum.  

De Mac wenst u allen veel zangplezier voor de toekomst.  

Namens de Mac  
 
Alphons te Boekhorst  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Concerten en aktiviteiten UMK 2021 
Dins. 
13.07  

Algemene Ledenvergadering Aanvang 16:00 uur 

LET OP AANVANGSTIJDSTIP!!!   

Nadere mededelingen volgen via speciale editie 
nieuwsbrief 

  

   

   

Zon. 
10.10 

Russisch concert – Stadttheater Emmerich aanvang 18:00 uur 

i.s.m. Balalaika-orkest “Troika” aanwezig  

 inzingen  

 opbouw  

   

Vrij. 
29.10 

Russischconcert – Bedburg-Hau aanvang :00 uur 

St. Markus Kerk aanwezig  
 inzingen  

 opbouw  

   

Zon. 
12.12 

Kerstconcert – Stadttheater Emmerich aanvang 20:00 uur 

i.s.m. blaasensemble aanwezig  

 inzingen  

 opbouw  

   

Zon. 
19.12 

Kerstconcert - Petrus & Pauluskerk, Ulft aanvang 16:30 uur 

i.s.m. Harmonie Ulft en zangeres aanwezig  
 inzingen  

 opbouw  

   

2022 
Vrij. 
29.04 

Russischconcert – Bedburg-Hau aanvang 19:00 uur 

St. Markus Kerk aanwezig  
 inzingen  

 opbouw  

   

 
 
 



 
 
LADIES NIGHT 
Bijpraten met de partners, vrienden en kennissen van het Ulfts Mannenkoor? Gewoon even een 
lekker middagje weg? Dat kan tijdens de Ladies Night georganiseerd door het Ulfts Mannenkoor! 
 
Speciaal voor de partners van de ereleden, zangers, medewerkers en het bestuur van de 
Vriendenkring organiseren we al sinds een aantal jaren een Ladies Night. Een avondje uit, normaal 
aan het einde van het repetitieseizoen. Dit keer als afsluiting van de Coronaperiode en de nieuwe 
seizoens-start van het Ulfts Mannenkoor. Hierbij hoeft het de deelnemers aan niets te ontbreken.  
 
PROGRAMMA 
Vanaf 16.00 uur wordt u ontvangen in het Ouhrlokaal en kunt u plaatsnemen aan een tafel in het 
sfeervolle Ouhrlokaal of op het bijbehorende (overdekte) terras. U krijgt uiteraard een kop 
koffie/thee geserveerd. Gedurende de volgende anderhalf a twee uur wordt u ingewijd in de lokale 
geschiedenis van Ulft.  
 
Na het programma voegen zich de deelnemers aan de ledenvergadering bij u. In het Ouhrlokaal zal 
het diner worden verzorgd, zowel binnen als buiten onder de spantent. Daar wordt de gasten een 
drankje naar keuze geserveerd op rekening van de vereniging. Hierbij hebt u de keuze uit 
frisdranken, bier en wijn. Alle overige drankjes hier zijn voor eigen rekening van de leden!  
 
Er wordt een zogenaamd ‘Holzplatte-buffet’ geserveerd. Dat is een buffet met verschillende soorten 
beleg, te denken aan brie, gerookte zalm en achterham, minibolletjes, crackers en bruine 
boterhammen, een ambachtelijke kroket en een klein pannetje soep van de dag per persoon.  
 
Indien er dieetwensen of allergieën zijn, waarmee onze kok rekening dient te houden, meldt dat bij een van de 
bestuursleden. De DRU zorgt dan voor een passend alternatief. U kunt ook mailen naar secretaris@ulftsmannekoor.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Na de Algemene Ledenvergadering en de Ladies Night is er nu tijd voor ontspanning en organiseert 
het bestuur de jaarlijkse feestmiddag ook in en rondom het Ouhrlokaal. Het is duidelijk dat dan de 
stemmen niet meer gespaard hoeven te worden voor hoge en lage klanken en dolce zingen: voor 
degenen die voor de eerste keer een feestmiddag meemaken is het een openbaring dat het Ulfts 
Mannenkoor niet alleen goed kan zingen, maar ook andere kwaliteiten kent. Vroeger werden vaak  
diverse en zeer gevarieerde stukjes opgevoerd, vaak begeleid met zang natuurlijk, mooi verkleed en 
gevuld met fijnzinnige humor. Wie weet, gebeurt dat nu weer?!? 
 
Wat we in ieder geval gaan doen is een aantal jubilarissen uit 2020 en 2021 in het zonnetje zetten. 
Verder is er tot ongeveer 21.00 uur tijd voor een (hernieuwde) kennismaking met uw collega-
zangers, hun partners, het bestuur van de Vriendenkring en andere mensen die veel voor het Ulfts 
Mannenkoor hebben en gaan betekenen. 
 
WE WENSEN U NU AL VEEL PLEZIER! 
 

 

We vroegen u in de vorige nieuwsbrieven ook een bijdrage of kopij aan te leveren. Als u nieuws hebt, 
een bericht of iets anders? Dat kan! Graag zelfs! Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage zo snel mogelijk 
wordt geplaatst. Wie verrast ons de aankomende week met een bijdrage voor de nieuwsbrief? Zoals 
waarschijnlijk bekend kunt u uw bijdrage(n) mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl  
 
 

 
 
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor hoopt u met deze nieuwsbrief voorlopig voldoende te hebben 
ingelicht. Mocht u nog vragen, opmerkingen, suggesties of ideeen hebben, of wilt u een stukje 
schrijven en/of kopij aanleveren, dan kunt u te allen tijde telefonisch contact met een bestuurslid 
opnemen. U kunt ook mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl. 
De redactie 


