
Jaarverslag 2021      Stichting Alkmaars PrachtKoor  
 

Bijzonderheden: Het jaar is ivm corona begonnen wederom in lockdown. Bij elkaar komen mocht niet,  

laat staan zingen… Els maakte nog meer filmpjes om thuis mee te zingen:  APK 

winterliedjes en APK-lenteliedjes. Via deze filmpjes, mail, app, telefoon en een lente-

APK-kleurplaat was er contact met de koorleden.  

  Vanaf juni waren groepsbijeenkomsten weer toegestaan en mocht er weer gezongen 

worden. Vanaf juli zijn er daarom weer APK-repetities! In de grote zaal en op 1,5  

meter afstand. Dat was weer heel fijn om elkaar weer te zien en samen te kunnen 

zingen. Ons eigen geplande optreden Alle 13 goed! eind september kon gelukkig  

plaatsvinden. Het dubbelkerstconcert kon helaas -net als in 2020 -niet doorgaan.  

Avondactiviteiten zijn vanaf  begin december niet meer mogelijk. Dus zijn er  vanaf 

dan geen repetities meer geweest. Wel  hadden we een kerstlunch in ons wijkcentrum, 

waarbij we twee keer buiten 20 minuten Kerstliedjes gingen zingen op de 

parkeerplaats bij de Lidl en AH.  

Koorleden:  Start in jan 2021 met 26 leden: Carin, Lisette, Monique, Jochem, Marieke, Sander, 

Danny, Marga, Selina, Inge, Linda, Romy, Erwin Kops, Hélène, Mitchell, Ron, Richard, 

Martin, René, Erwin Buffing, Gerben, Mirjam, Flor, Martin van Haagen, Sandra . In  

2021 nam helaas Hélène afscheid van het koor na 7 jaar zingen.  Eric Stam en 

Kenneth Philips werden in de zomer lid van het koor. Er zijn dan meer mannen dan 

vrouwen. Irene de Boer werd in november lid van het APK . Totaal : 27 koorleden. 

Locatie:  Wijkcentrum Overdie, van Maerlantstraat 8-10, Alkmaar. We zijn heel tevreden met 

de locatie en met de geweldige mensen achter de bar. We drinken er gezellig koffie, 

thee of iets anders in de pauze. 

Repertoirelijst: januari 2021 start: 227 nummers- eind dec : 234 nummers 

Vrijwilligers:  Els voert taken uit mbt muziek en de organisatie. Zij adviseert het bestuur. Els is de 

dirigente. Inez was de inval-dirigente. Omdat vele repetities niet doorgingen  was er in 

2020 en 2021 geen inval nodig .Marjoleine, Carina, Rita, Sieny, Claudi en Mirjam 

komen om de beurt bij de repetities helpen. John is de webmaster en Jan de 

posterontwerper. Joke is in dit jaar vaste avondvrijwilligster geworden. Mirjam is na 

13 jaar gestopt als avondvrijwlligster. John heeft zijn webmastertaken na 13 jaar 

overgedragen aan Martin Groen. Martha de Ruiter is in de zomer ook 

avondvrijwilligster geworden. Ook Anne van de Groenekan meldde zich in de zomer 

als avondvrijwilligster en maakte kenbaar ook wel eens in te willen vallen als dirigent. 

Om dat te ervaren heeft Annedat in oktober een keer gedaan. Eind 2021 besloot het 

bestuur dat Anne voortaan de APK-invaldirigente is. Gé is de thuisvrijwilliger.  

Gert is al 13 jaar de accordeonist. Martijn valt in als accordeonist, als Gert niet kan.  

Bestuursleden: Sieny Ankoné–Plantinga is de voorzitter van de stichting APK en Jet van Roozendaal 

de secretaris. Beccy Groen is de penningmeester van Stichting APK.  

Het bestuur vierde met Els in september met een etentje het 10-jarig bestaan van  

Stichting Alkmaars PrachtKoor. 

Vergaderingen: Het bestuur vergaderde 3 maal en had in dit jaar veel contact en overleg via mail of 

app, zeker gezien de situatie van de coronamaatregelen. 

Financiën: De contributie is regulier € 175,- voor 33 zangavonden voor een zangseizoen van 

september tm juni, inclusief map en kopieën.  De contributie 2020/2021 was ivm 

uitvallen van repetities gesteld op €122,75. Omdat er in de eerste twee kwartalen van 

2021 ook niet gezongen kon worden, dekt deze contributie het hele jaar 2021. 

De subsidie bij de gemeente Alkmaar is voor 2022 aangevraagd, toegezegd en 

ontvangen.  Zie verder financieel jaarverslag 2021.   

Optredens              25 september: optreden ihkv Fakkeltocht, Bibliotheek Alkmaar 

30 september : Alle 13 goed! Optreden Wijkcentrum 

  17 december:  Dubbelkerstconcert met Alcmaer Voices : niet doorgegaan 

18 december:  Kerstlunch met twee keer 20 minuten buiten Kerstoptreden 

                                                                           
                                                           


