
Jaarplan 2022     

Stichting Alkmaars PrachtKoor  

                                                  
 

Stichtingszaken: 

Aantal leden: Eind 2021waren er 27 koorleden.  

Nieuwe koorleden zijn altijd welkom. Er wordt gekeken wat de maximale en haalbare grootte kan 

zijn. Het aantal vergaderingen zijn conform de statuten. 

 

Aantal repetities: 

Er worden in principe per zangseizoen van september tot en met juni 33 zangavonden gepland. 

 

Integratie: 

In het kader van integratie en inclusie wil stichting APK dat het koor, wanneer mogelijk, 

samenwerkt met reguliere instellingen en verenigingen en optreedt op de lokale podia. 

Daarom doet het APK zo veel mogelijk mee met lokale en regionale kooraangelegenheden. 

Ook zal er net als in voorgaande jaren een dubbelkerstconcert zijn met een ander lokaal koor.  

In 2020 en in 2021 heeft dit kerstconcert met Alcmaer Voices niet door kunnen gaan ivm corona , 

In 2022 is het al weer gepland. 

 

Financiën: 

De Stichting vraagt jaarlijks subsidie aan bij de gemeente Alkmaar. 

Stichting APK gaat ook in 2022 op zoek naar sponsoren in Alkmaar en omgeving en fondsen die het 

APK willen steunen. 

Het Alkmaars PrachtKoor vaart nu op de vrijwillige inzet van velen. Vooral op de inzet van de 

dirigente, die ook alle activiteiten coördineert, PR verzorgt en contacten met familie en begeleiding 

van koorleden onderhoudt. Het bestuur zorgt dat er een financiële buffer is om zo nodig deze 

activiteiten te kunnen blijven organiseren. 

Het bestuur onderzoekt andere en meer structurele vormen van financiële steun om het koor voor 

mensen met een beperking meer vorm te geven en inbedding te realiseren.  Mede om 

voortbestaan ook in de toekomst te kunnen realiseren. Het bestuur gaat onderzoeken op welke 

manier het APK kan samenwerken met Artiance.  

 

Locatie: 

Het Wijkcentrum Thuis in Overdie is de huidige locatie. Bij grote concerten wordt de grote Don 

Bosco zaal plus Brasserie en Toneelzaal gebruikt, zodat er voldoende publiek kan komen. Er is een 

rolstoellift, zodat ook het podium met lift kan worden bereikt. 

 

Vervanging dirigent: 

Vanaf januari 2022 is Anne van de Groenekan invaldirigente . Dat houdt in dat zij het hele jaar 

stand-by is en minimaal drie keer per jaar de dirigente in geval van nood, ziekte of vakantie 

vervangt. 

 

Vervanging  accordeonist: 

In geval van nood kan Martijn Komen de vaste accordeonist Gert Ruijs vervangen.  

 

Bijzonderheden: 

Door het coronavirus en beperkende  maatregelen  zijn er bij de start van 2022 nog geen  

avondbijeenkomsten mogelijk. Afhankelijk van de maatregelen zijn repetities mogelijk. 

 

Optredens 2022: voor zover bekend en hopelijk mogelijk 

Vrijdag 22 april  :   optreden “Vrienden!”, Wijkcentrum Overdie, Alkmaar 

Vrijdag 16 december:  dubbelkerstconcert met Alcmaer Voices, Kapelkerk, Alkmaar 

 

Repertoire: 

We gaan in 2022 het thema “vrienden, vriendschap, samen zijn ” verder uitwerken en oefenen. 


