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Jaarverslag 2022 van Seniorenkoor “Vogelenzang”. 
Ook in 2022 kon de nieuwjaarsborrel, die gewoonlijk gehouden wordt op de 1ste maandag 
van januari, vanwege corona niet doorgaan. Het huldigen van de jubilarissen hebben we 
uitgesteld tot de algemene ledenvergadering van ons koor, die plaatsvond op maandag 4 
april 2022. Gelukkig konden we begin februari de repetities weer hervatten en heeft de 
coronapandemie ons programma voor 2022 niet verder verstoord.  
 
Op maandag 4 april 2022 werd de algemene ledenvergadering van ons koor gehouden. 
Belangrijk agendapunt was het huldigen van de jubilarissen over het jaar 2021. Dit waren  
Mien Coolen 30 jaar lid, Francine Verkuijlen 15 jaar lid, Wies van Eck, Getty Logtens, Els 
Jacobs en Elly van Houten 10 jaar lid. De voorzitter heeft, naast de gelukwensen met dit 
jubileum, aan hen de bijbehorende onderscheidingen overhandigd, een mooie oorkonde, de 
zilveren LOVOK-speld en een mooie roos. Tijdens de jaarvergadering is er geen 
bestuurswisseling geweest, omdat twee van de drie bestuursleden nog maar enkele 
maanden in functie waren.  

 
Het jaar 2022 was een actief jaar voor het koor.  

1. Op 6 maart 2022 was er een optreden in de kapel van het Elkerliek ziekenhuis.  
2. Op maandag 4 april 2022 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden.  
3. Op 4 augustus 2022 hebben we opgetreden bij de Floriade in Almere met ondersteuning 

van het Beek en Donks Gemengd Koor. Dit optreden was echt een hoogtepunt van het 
jaar 2022. De ontvangst was wat chaotisch, maar het optreden verliep prima. Na het 
optreden en de lunch konden we verder genieten van de mooie Floriade. De dag werd 
afgesloten met een diner bij Restaurant De Engel in Houten. Behalve de koorleden 
waren ook diverse KBO-leden aanwezig tijdens het optreden. Het was een geslaagde en 
gezellige dag.  

4. Op 26 september 2022 hielden we de seizoensafsluiting die normaal voor de 
zomervakantie plaats vindt. Vanwege de doorlopende repetities voor de Floriade hebben 
we dit opgeschoven tot na de vakantie. Samen met de leden van het Beek en Donks 
Gemengd Koor hebben we dit gevierd. 

5. Op 11 oktober 2022 hebben we gezongen op de korendag in Beek en Donk.  
6. Op 23 oktober 2022 was er wederom een optreden in de kapel van het Elkerliek 

ziekenhuis.  
7. Op 6 november 2022 was er een H. Mis voor de overleden leden van de KBO in onze 

parochiekerk waarbij ons koor de H. Mis heeft gezongen.  
8. Op 16 november was onze eigen korendag met een optreden van zes koren, inclusief 

ons eigen koor. Burgemeester Frank van de Meijden sprak het openingswoord uit, 
waarna onze voorzitter Willy van de Ven de aanwezigen welkom heette. Er was voor 
iedereen een kopje koffie bij binnenkomst met iets lekkers. Onze dirigent Arie Ketelaars 
kondigde de optredens aan en praatte de middag aan elkaar. Jammer genoeg waren er 
te weinig enveloppen voor de tombola, maar velen gingen met een mooie prijs naar 
huis. Het was fijn om na jaren van stilstand weer eens een korendag te mogen houden.  

9. Op 28 december 2022 hebben wij als koor ondersteuning verleend bij een uitvaartdienst 
van een lid van het seniorenkoor in Gemert.  
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Ledenaantal 
Er waren 26 leden aan het begin van het jaar en aan het einde van het jaar 2022 was dit 28. 
Er zijn leden afgehaakt om uiteenlopende redenen, maar gelukkig waren er ook nieuwe 
leden. Helaas hebben we vanwege overlijden afscheid moeten nemen van één lid, namelijk 
van mevrouw Mia Ketelaars-Swinkels. Gedurende het jaar was Arie Ketelaars onze dirigent 
en Wim Ederveen onze pianist.  
 
Financiën 
De financiën zijn binnen ons koor een voortdurende bron van zorgen. De contributie van de 
leden is niet voldoende om de vaste kosten te dekken. We hebben hierover een gesprek 
gevoerd met het bestuur van de KBO. Vanwege gunstige resultaten in het verleden hebben 
wij nog een reserve, waaruit we de eerste jaren nog kunnen putten. Voor het optreden bij 
de Floriade werd een vergoeding ontvangen en ook LOVOK gaf nog een aanvulling op deze 
bijdrage. Vanwege de hoge buskosten konden deze ontvangsten de uitgaven niet geheel 
dekken, maar de unieke ervaring van het mooie optreden en bezoek aan de Floriade maakte 
veel goed. Op de lange termijn zal ons ledenaantal moeten groeien om de kosten te kunnen 
dragen.  
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