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2020, een jaar in het teken van corona
1. Leden
Aantallen
2020 was het eerste jaar van de coronapandemie. De beperkingen die de pandemie met zich
meebracht, hebben grote gevolgen gehad voor het ledenaantal van het Amsterdams Opera Koor. Op
1 januari telde het koor 68, op 31 december 53 betalende leden.
Het AOK had in 2020 net als in voorgaande jaren twee niet-betalende ereleden: Ria Spaan en Wim
Loos. Op 10 juli is Paul Kuiper benoemd tot erelid. Het bestuur heeft op 20 juli besloten dat alleen
oud-leden en leden die 50 jaar lid zijn, benoemd kunnen worden tot erelid. Het erelidmaatschap van
Paul beoordeelt het bestuur als een verantwoorde uitzondering.
Nieuwe leden: 2020 leverde geen blijvende nieuwe leden op. Loes van Hulst is van 11 maart tot 1
april betalend koorlid geweest.
Vertrokken leden: Ans Arends, Fred Collens, Golie Dogterom, Mia Habes, Anne de Hiep, Loes van
Hulst, Wim van der Hulst, Wouter Kardol, Riek Link, Machtelt van der Meer, Theo Pinkse, Karla Reiss,
Dina Shukurova en Wouter van der Valk (14). Bovendien kondigden zes leden hun opzegging per 1
januari 2021 aan.
Het bestuur heeft moeten besluiten, gezien artikel 36 van het Huishoudelijk Reglement en na
herhaalde waarschuwingen, een van de leden te royeren.
Overleden: Op 19 april overleed oud-koorlid Gerard Hoogland. Op 13 juli overleed vrij plotseling
koorlid Paul Kuiper. Enkele dagen voor zijn overlijden was Paul met algemene stemmen benoemd tot
erelid vanwege zijn grote verdiensten voor het AOK op het gebied van de operavertalingen. De
oorkonde is aan zijn partner Lamkje Sminia overhandigd. Lamkje heeft ervoor gezorgd dat Pauls
vertalingen in boekvorm beschikbaar kwamen voor geïnteresseerde koorleden.
Projectleden: In verband met de voorbereidingen voor het oorspronkelijk op 7 juni geplande
jubileumconcert repeteerden in de eerste maanden van 2020 negen projectleden (sopranen en
tenoren) mee. Van de koren van dirigent Ago Verdonschot waren dat Corrie Cuperus en Jan Terweij
van het Haarlems Gemengd Koor; Sylvia en Herman Paalman van Viva la Musica uit Uden. Zij waren
op uitnodiging en daarom niet-betalende projectleden. Via aanmelding op de werving deden als
betalend projectlid (€ 150,-) mee: Janny Dragstra (Bel Canto), Ingrid Parker (idem), Margret van der
Vlis (idem), Marcel Boyer (voormalig AOK-lid) en Marjolein van Zuylen (idem). De projectleden Parker
en Van der Vlis kregen hun bijdrage terug toen de repetities na half maart door coronabeperkingen
voor onbepaalde tijd opgeschort werden. De overige projectleden zijn nog steeds van plan deel te
nemen aan het project.
Contributie en bladmuziek
De contributiediscipline onder de koorleden was in 2020 opnieuw zeer goed: de betalingen vonden
steeds redelijk op tijd plaats. Voor L’elisir d’amore konden de AOK-leden het partituurboek voor
€ 15,- aanschaffen; projectenleden betaalden € 25,- als zij het via het AOK aanschaften.
Per 1 juli konden de leden de € 2,- per maand voor bladmuziek van hun contributiebedrag aftrekken,
omdat er geen papieren bladmuziek meer werd verstrekt. Per 1 september werd de contributie
verlaagd naar € 15,- per maand, omdat er geen oefenbestanden meer werden gemaakt en de kosten
daarvoor dus wegvielen. De oefenvideo’s zijn gestopt, omdat er vanaf september geen zicht meer
was op een concert in de herfst van 2020 en verschillende leden aangaven geen behoefte meer te
hebben aan de oefen video’s. Bij de contributieverlaging speelde tevens het argument van
ledenbehoud mee.
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Jubilea en buitenborrels
Er waren in 2020 negen jubilarissen: Golie Dogterom, Anne de Hiep, Jetty Korver, Joy Mulders, Tini
van Nugteren en Hans Kapiteijn waren tien jaar lid. Zij ontvingen tijdens een van de buitenborrels op
23 juli en 16 september een sculptuur in de vorm van een G-sleutel. Jos Claassens en Peter
Westerhout waren twintig jaar lid. Peter ontving een G-sleutel en een fles wijn. Jos was afwezig en
zal dit later krijgen. Ria Schopmeijer was zelfs dertig jaar lid. Zij ontving een speeldoosje. Ria
Westerhout, die gedurende vele jaren de website heeft verzorgd, werd op 16 september in het
zonnetje gezet en ontving een speciaal sieraad.
De buitenborrels vonden plaats op ‘Ons Lustoord’ op het terrein bij het buitenhuisje van Ineke Pauli.
Ze waren een mogelijkheid om tijdens de coronabeperkingen elkaar toch te ontmoeten. Ook Ago
Verdonschot was op beide borrels aanwezig.

2. Concerten
In 2020 gaf het AOK noodgedwongen geen concerten. Het geplande jubileumconcert van zondag
7 juni was in eerste instantie uitgesteld naar 18 april 2021 en vervolgens naar 24 april 2022. Het plan
om een concertante integrale uitvoering van L’elisir d’amore van Gaetano Donizetti in de Beurs van
Berlage te brengen, is gehandhaafd. Alle vijf ingehuurde solisten en Het Promenade Orkest kunnen
ook op 24 april 2022 optreden. De jubileumreceptie die op 6 mei 2020 (de 70e verjaardag van het
AOK!) gehouden zou worden, is vervallen.
In de loop van het voorjaar werd duidelijk dat ook het geplande najaarsconcert op 28 november in de
Dominicuskerk moest worden geannuleerd. Dit concert had als thema ‘Faust’.
De haalbaarheid van een concert in de Philharmonie van Berlijn wordt nog onderzocht, net als de
mogelijkheid dit samen met leden van het ROK te ondernemen, nu het niet meer blijkt te passen in
de programmering van de Chorvereinigung Spandau. Ago Verdonschot zal na de coronapandemie
contact opnemen met de concertorganisatie in Berlijn.

3. Repetities
Repetities, open repetities, thuisstudie en groepszanglessen
Op 11 maart was de laatste fysieke repetitie. Vanaf begin 2020 konden de leden thuis werken aan
L’elisir d’amore aan de hand van geluidsopnamen die het ROK ons gratis ter beschikking had gesteld:
voor elke stemgroep was er een oefenfile. Op 26 maart startte Ago Verdonschot met het maken en
versturen van video’s: zowel technische (ademhaling en stemvorming) als oefenfilmpjes van de
stukken die op het programma stonden voor het concert in november. Toen bleek dat het
najaarsconcert niet door kon gaan, zijn de video’s op verzoek van het bestuur gestopt.
De geplande open repetitie van 6 mei die na afloop van de jubileumreceptie gehouden zou worden,
is geannuleerd toen bleek dat de receptie geen doorgang kon vinden.
Vanaf 30 september konden leden die dat wilden, zich tegen betaling aan Ago opgeven voor
groepszanglessen. Hierbij gold strikte naleving van RIVM-voorschriften op het gebied van hygiëne en
veiligheid. De zanglessen moesten in december voortijdig stoppen i.v.m. nieuwe RIVM-voorschriften.
Ze worden ingehaald zodra dit mogelijk is.
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Richtlijnen en protocollen
De richtlijnen van het RIVM en het Koornetwerk Nederland op het gebied van veiligheid en het
protocol van deze instanties voor afstand houden, mondkapjes, maximale groepsgrootte, maximale
duur, ventilatie, ontsmetting van de handen bij binnenkomst en het bijhouden van de presentie
werden bij alle AOK-bijeenkomsten strikt nageleefd.
Het bestuur heeft aan de hand van de rekentool Eerste Hulp Bij Ventilatie (EHBV) met het
kerkbestuur de luchtkwaliteit van de Verrijzeniskerk onderzocht. Hieruit bleek dat de maximale
groepsgrootte 25 personen gedurende één uur kon zijn. Het bestuur heeft in oktober een CO2-meter
aangeschaft. De zoektocht naar een betere locatie qua de luchtkwaliteit leverde geen betaalbaar
alternatief op.
Workshop
Op 28 februari gaf Monique Krüs een workshop over stemtechniek. 40 leden hadden zich aangemeld;
36 leden namen daadwerkelijk deel. Ago Verdonschot speelde bij de instructies op de vleugel.

4. Bestuurszaken
Personalia
Mary Hoefman heeft haar achternaam gewijzigd in haar meisjesnaam Groesz.
In het bestuur is het taakgebied PR en sponsoring nog steeds vacant.
Stichtingen
In 2019 zijn de leden op de hoogte gebracht van het voornemen de vijf slapende stichtingen van het
AOK op te heffen. Hiertegen had niemand bezwaar. Per 15 januari 2020 zijn de stichtingen officieel
opgeheven en uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Overleg met gastvrouwen en muziekcommissarissen
Het jaarlijks overleg van het bestuur met de gastvrouwen en de muziekcommissarissen heeft in 2020
niet plaatsgevonden in verband met de coronabeperkingen.
Overleg met de coördinator van de kerk
Ook het jaarlijks overleg van het bestuur met de coördinator van de kerk ging niet door. Er is wel een
aantal keren overleg geweest tussen de voorzitter van het AOK en het kerkbestuur over de ventilatie,
klimaatbeheersing en toekomst van de kerk.
Overname stoelen door kerk
Het kerkbestuur heeft het AOK aangeboden de blauwe stoelen voor € 800,- over te nemen. Het AOK
kan gebruik blijven maken van de stoelen. Het bestuur heeft het aanbod geaccepteerd en de verkoop
is inmiddels gesloten.
Bijeenkomsten bestuur
Het bestuur kwam als regel eenmaal per maand bijeen bij een van de leden thuis. Na het verbod op
het thuis ontvangen van meer dan drie personen vergaderde het bestuur via Zoom.
Artistiek Overleg
Op 13 februari was het laatste fysieke overleg met de dirigent en een afvaardiging van het bestuur.
Daarna hebben deze overleggen via videobellen plaatsgevonden.
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Contacten met ROK
Het Rotterdams Opera Koor heeft in 2018 L’elisir d’amore uitgevoerd. Het AOK heeft de
orkestpartijen van deze opera voor € 300,- van het ROK overgenomen. De oefenbestanden voor de
zangstemmen stelde het ROK gratis ter beschikking (zie ook: 3. Repetities).

ALV
De geplande ALV op 1 juli kon door corona niet plaatsvinden op de gebruikelijke manier. In plaats
daarvan is met instemming van de leden gekozen voor een schriftelijke ledenraadpleging. Van deze
raadpleging is een verslag gemaakt dat de leden geaccordeerd hebben.

5. Communicatie
Contact in coronatijd
Toen vanaf half maart fysieke repetities niet meer mogelijk waren, werd contact op andere wijze
steeds belangrijker. Het bestuur heeft aan deze behoefte op verschillende manieren vorm gegeven.
Zo zijn er twee buitenborrels georganiseerd, was er vaker dan voorheen telefonisch en WhatsAppcontact met leden, was er persoonlijke belangstelling voor zieke en herstellende leden, werd er meer
aandacht besteed aan bijzondere gebeurtenissen in het leven van koorleden door o.a. bezoekjes van
bestuursleden, werd er bij verjaardagen door bestuursleden opgebeld, heeft de voorzitter een
persoonlijke aanmoedigingsbrief aan de leden gestuurd, werden koorleden die hun lidmaatschap
wilden opzeggen gebeld om te bespreken of ze misschien toch wilden blijven en werden ze bedankt
voor hun jarenlange lidmaatschap. De AOK-Actueel verscheen frequenter dan daarvoor om de
koorleden en donateurs op de hoogte te houden van de maatregelen van RIVM en Koornetwerk
Nederland en om te proberen de moed erin te houden door te wijzen op positieve ontwikkelingen en
interessante activiteiten. In de groep van de alten is door Riet Sanders-Janssen een digitale
kettingbrief gestart.
Website, Facebook en Koorzoeker.nl
Vanaf 1 september 2019 wordt de website gehost door Denis Ahmetovic van Webdesignforyou. Ria
Westerhout is in 2020 begonnen met het inwerken van de koorleden Victoria Sabel en Bert Beets als
nieuwe webmasters, nadat de geplande overdracht naar Nick Canoy als externe webbeheerder geen
doorgang kon vinden.
Facebook werd in 2020 beheerd door Loes van Hulst en Jeannette Veefkind.
Koorzoeker.nl, waarvan Mary Groesz sinds juli 2019 AOK-beheerder was, is per 1 september 2020
gestopt.
AOK-Actueel, mededelingen van het bestuur
De AOK-Actueel is het digitale mededelingenorgaan van het bestuur. Het verschijnt na elke
bestuursvergadering en indien nodig vaker. Het wordt tevens aan belangstellende oud-leden en
donateurs gestuurd. Redactie: Elly van Logchem.
INFO-map
De INFO-map bestaat sinds 2013. Deze informatiemap is in eerste instantie bedoeld voor nieuwe
leden. Zij krijgen de papieren map uit handen van de gastvrouw zodra ze lid zijn van het AOK.
De inhoud van de map wordt elk halfjaar geactualiseerd. Daarvan wordt melding gemaakt in de AOKActueel. De map is te vinden op de ledenpagina van de website. Redactie: Elly van Logchem
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6. Comité van Aanbeveling
Oud-dirigent van het AOK Robbert van Steijn is in februari toegetreden tot het Comité van
Aanbeveling (CvA). Aan CvA-lid Nicolas Mansfield is verzocht een openingspraatje te houden bij het
jubileumconcert. Nicolas heeft hier nog niet op geantwoord. In verband met zijn hersenbloeding in
2020 heeft het bestuur een herhaling van het verzoek voorlopig uitgesteld.

7. Commissies
Commissie 2020 met de opdracht: voorbereiden en realiseren van het jubileumconcert ter
gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het AOK. In deze commissie hebben zitting: Marijke
Blankestijn (concertorganisatie), Odette van Engelen (voorzitter), Joy Mulders, Miryam Westerhout
(notulist) en Riet Sanders-Janssen (assistent concertorganisatie). Riet is ook contactpersoon voor de
website en Facebook en zij bereidt een jubileumboek voor. Op verzoek van de commissie heeft Paul
Sanders een promotiefilm van 2,5 minuut gemaakt. Elly van Logchem ontwierp een ansichtkaart als
vooraankondiging voor het concert, die in 1000-voud gedrukt is. Aan de koorleden werd gevraagd de
kaart aan hun vrienden en bekenden te sturen.
Een intensieve taak van de commissie was de fondsenwerving en sponsoring, die ondanks de grote
inspanningen geen externe financiële bijdragen heeft opgeleverd. Gebleken is dat bij de aangezochte
geldschieters het doel ‘kunst’ over het algemeen is vervangen door ‘sport’. Wel succesvol was de
deelname aan de Grote Clubactie, die in 2019 het bedrag van € 1.521,90 opleverde. Riet SandersJanssen was coördinator bij de Grote Clubactie. De kledingaccessoires voor de koorleden, door Mary
Groesz geregeld, zijn uit de opbrengst van de Grote Clubactie betaald. In 2020 heeft het AOK niet
meegedaan aan deze actie, omdat alles stillag door corona.
Het AOK kreeg € 250,- toegezegd uit de personeelsvereniging van KPN door bemiddeling van
Francesco van der Biezen. Het bestuur besloot op 25 februari dit bedrag te bestemmen voor de
reiskosten van solist Ashraf Sewaillam, die uit de VS zou moeten komen.
De vaste bloemist van Ineke Pauli zegde sponsoring van de bloemen voor de solisten, dirigenten en
1e violist toe.
De commissie is in februari 2019 gestart met de Jubileumspaarpot en -rekening. Dit bleek algauw een
groot succes. Op 24 januari 2020 was het streefbedrag van € 10.000,- gehaald. Toen de repetities
vanaf 12 maart 2020 stillagen, stopten na enige tijd ook de donaties voor de spaarpot bijna geheel.
De opbrengst van 2020 bedraagt € 2.933,-.
Koorleden doneerden ook bedragen voor een bepaald doel, zoals bloemen, boventiteling en
bedankkaartjes.
De bijeenkomsten van de commissie zijn vanaf maart 2020 tot nader order gestopt.
Commissie Jubileumreceptie met de opdracht: voorbereiden en realiseren van een receptie voor het
vieren met genodigden van het 70-jarig jubileum van het AOK. In deze commissie hadden zitting:
Ineke Pauli, Annelies Heidstra en Ans Kogenhop. De commissie leidt inmiddels een slapend bestaan
en zal weer tot leven worden gewekt wanneer er een nieuwe datum voor een jubileumreceptie
vastgesteld is (mogelijk het 75-jarig jubileum in 2025).
Commissie PR met de opdracht: ledenwerving en publiciteit voor het AOK in het algemeen en voor
het jubileum in het bijzonder. In deze commissie hebben zitting: Marijke Blankestijn en Elly van
Logchem. Er waren uitgebreide plannen voor persberichten, artikelen, interviews en advertenties in
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huis-aan-huisbladen, digitale media en Het Parool. Een deel daarvan is gerealiseerd, maar door het
stilvallen van de repetities en het ongewisse over het wanneer en hoe doorgaan van het
jubileumconcert zijn de activiteiten voor onbepaalde tijd opgeschort.
Alle externe contacten hebben in december een digitale kerstkaart ontvangen.
Het bestuur heeft op 25 februari besloten dat op alle flyers en programmaboekjes voor concerten
van het AOK voortaan vermeld staat: productie Amsterdams Opera Koor (of de afkorting AOK).
Commissie Archief met de opdracht: waardevol (historisch) materiaal AOK verzamelen, selecteren,
ordenen en desgewenst overbrengen naar het Gemeente Archief Amsterdam. In deze commissie
hebben zitting: Mary Groesz (trekker), Ineke Pauli en Ria Westerhout. De commissie heeft gezorgd
voor een nieuwe kast in de bergruimte van de kerk en deze geheel ingericht.
Commissie Tombola met de opdracht: extra inkomsten genereren voor het AOK, speciaal voor het
jubileumconcert. In deze commissie hebben zitting: Ineke Pauli, Annelies Heidstra en Ans Kogenhop.
De commissie kon door corona in 2020 geen tombola’s organiseren.
Koorleden met speciale taken, coördinator is Yme de Vries. Belangrijkste taak: in orde brengen van
de kerkzaal voor repetities en de ontmoetingsruimte voor ledenvergaderingen.
Bardienst, coördinator is: Loek de Vries.

8. Dirigent
Overeenkomst
Door de dirigentenovereenkomst, die op 27 maart 2019 is afgesloten, ontvangt de dirigent geen
inkomen als er geen repetities, concerten of soortgelijke activiteiten zijn. De dirigent kon wel zijn
werkzaamheden voor de oefenbestanden (geluids- en/of beeldopnamen) in rekening brengen. Met
de dirigent is afgesproken dat hijzelf een overeenkomst kon sluiten met de deelnemers van de
groepszanglessen, hetgeen is gebeurd.
In verband met vakantie is Ago Verdonschot op 22 januari vervangen door Hans van Beelen, vaste
repetitor bij het Haarlems Gemengd Koor.
Stemtesten
Voor de tweejaarlijkse stemtesten waren de alten en de baritons/bassen aan de beurt. De
stemtesten zouden worden gehouden op 20 juni en 4 juli. In verband met corona zijn ze tot nader
order uitgesteld.

9. Koorzaken
Koordagen
In 2020 waren er geen koordagen.
Open repetities
In 2020 waren er geen open repetities.

10. Subsidie AFK en andere externe geldbronnen
De toegezegde subsidie van € 4.500,- voor 2020 van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) is op
11 februari op de rekening van het AOK bijgeschreven.
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Het AFK heeft eind 2020 de subsidieaanvraag van € 4.000,- voor 2021 goedgekeurd. Voor 2022 is
eenzelfde bedrag toegezegd. Dat het bedrag lager is dan voorheen, ligt aan het feit dat het AFK ook
kleinere gezelschappen wil bedienen.
Het bestuur heeft op 25 februari besloten niet in zee te gaan met Sponsorkliks.

11. Kerk
Ruimte en huur
Het AOK heeft over alle maanden van 2020 conform het huurcontract huur betaald aan de
Verrijzeniskerk. Met het kerkbestuur is gesproken over de onzekere toekomst van de kerk.
Vleugel en piano
In 2020 zijn de vleugel en de piano niet verhuurd.

Bestuur / EvL / juni 2021
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