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De Vereniging
Waarom is zingen bij een koor (lees: de EOV) zo goed en zo leuk?
Ik citeer uit een artikel van Margriet: Muziek zorgt voor meer ontspanning en minder stress (lees:
behalve hard werken maken we samen plezier met leden en dirigent), samen zingen verbroedert
(lees: samen naar een concert toewerken is een feestje om te doen), zingen is een cadeautje voor de
rest (lees: ons publiek houdt van de EOV).
Kortom, de EOV is een bloeiende vereniging waaraan ieder zijn of haar steentje bijdraagt. Dat kan
variëren van een praatje, een felicitatie tot het verzorgen van hapjes tijdens de jaarvergadering en de
koordag. Veel plezier hebben we beleefd aan a real English high tea op 5 oktober, een kooractiviteit
voor en door de koorleden georganiseerd.
Met hulp van het bestuur heeft oud-lid Wil Pruijsen weer een mooi programmaboekje gemaakt voor
ons concert op 1 april en de mooie poster is weer ontworpen door Paul Langemeijer. Tot slot ging
bijzondere dank uit naar Ad Bakker en Renate Hokkeling die gedurende acht jaar 32 edities van de
koorkrant hebben uitgebracht. Het is nu tijd geworden om op een modernere manier met de leden
te communiceren.
Op 27 januari is de EOV vertegenwoordigd op de dag van de amateurkunst bij de CKE.
Op 5 februari nemen we bij de borrel afscheid van Peer Langeveld omdat hij Noord-Brabant verruilt
voor Zuid-Limburg. Hij (en zijn vrouw) worden flink in het zonnetje gezet want hij heeft veel
betekend voor de EOV. Hij wordt benoemd tot ere-lid van onze vereniging.
Op 9 april hebben zich vijf aspirant-leden aangemeld tijdens de goedbezochte vriendenavond.
Concerten 2019
Het concert in het Muziekgebouw viel dit jaar op maandag 1 april, dé dag om een grap uit te halen.
Iedereen zal zich tenor Falco van Loon herinneren die in tutu op het podium verscheen.
In samenwerking met het European Inter.voiceS Choir voerden we de Messe As-dur van Schubert en
Psalmfest van Rutter uit, twee totaal verschillende en voor bijna iedereen nieuwe werken. Het
Holland Symfonie Orkest had volgens Marjolein Sengers de juiste ‘bite’ voor Rutter. Met dit
programma hebben we onze lat behoorlijk hoog gelegd, maar het is gelukt, samen met organist Dirk
Luijmes en solisten Margreet Rietveld, Ingeborg Bröcheler, Falco van Loon en Hans Christian Hinz.
Op zaterdag 16 november zongen we weer delen uit Psalmfest in de Catharinakerk in de cyclus
‘Muziek in de Cathrien’. Ook lieten we het publiek alvast kennismaken met twee stukjes uit het
Stabat Mater van Dvořák, het werk dat in 2020 op het programma staat. De muzikale intermezzo’s
op piano door Rob van Heck pasten heel goed in het programma. Ondanks de sinterklaasintocht zat
de kerk goed vol.
Op de laatste repetitie voor dit concert neemt Fiet vd Beek afscheid van de EOV. Ze spreekt het koor
zelf toe.
Bestuur
•

Naast een aantal ingelaste extra korte vergaderingen kwam het bestuur 5 x in vergadering bijeen,
waarvan één maal met Geert Broeksteeg. De algemene ledenvergadering werd gehouden op 23
april 2019 en werd bijgewoond door erelid Hannie Meijer.
Aftredend en herkiesbaar waren Jasper Verplanke als 1e penningmeester en Sandro Argirò als
bibliothecaris. Gerda vd Brink was aftredend en niet herkiesbaar. Francien Swinkels is toen
benoemd als 2e secretaris. Mieke Savelkouls heeft om persoonlijke redenen het secretariaat
moeten neerleggen, haar functie wordt zo lang waargenomen door Marion Achthoven.

•

•
•
•

Naar aanleiding van de discussie tijdens deze ALV in april heeft het bestuur een vragenlijst
gemaakt om inzicht te krijgen hoe de leden denken over het repertoire en de keuze daarvan.
86% van de leden heeft de lijst ingevuld. De resultaten zijn in kaart gebracht en begin 2020
gecommuniceerd met de leden.
Op 22 oktober was er een buitengewone ALV. In deze vergadering werd afscheid genomen van
Mieke Savelkouls en is Marion Achthoven benoemd als 1e secretaris. Haar functie van 2e
penningmeester is overgenomen door Cees Groeneveld.
In 2020 zal een ander orkest ons begeleiden. Om een goed besluit te kunnen nemen welk orkest
dat wordt hebben enkele bestuursleden en dirigent op 19 mei een concert van Brabant Sinfonia
bijgewoond in Tilburg.
Op 3 april is de algemene ledenvergadering van de Eindhovense Koren Federatie bezocht door 2
bestuursleden.

Leden
Het ledenaantal is in 2019 gestegen van 77 naar 79 leden.
De verdeling is als volgt:
13 bassen
30 alten
14 tenoren
22 sopranen
Dit jaar (vanaf half mei t/m half juni) was het de beurt aan de tenoren en bassen om de stemtest te
doen. Alle heren hebben deze met succes afgelegd!
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