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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag over 2020 van het Drechtsteden Bachkoor. Voorwaar een ongebruikelijk 
jaarverslag, we onderscheiden ons daarmee niet van andere culturele partijen in het land. De hele 
sector staat on hold. Covid-19 gooide roet in het eten. 
 
Over 2019 kon het koor nog terugzien op een stijgende lijn met kwalitatief hoogstaande projecten 
en grote publieke belangstelling. Het was een zeer succesvol jaar, ondanks de ziekte van de 
dirigent. Deze kon gelukkig na enige tijd zijn taken weer oppakken. 
 
Het jaar 2020 was echter vooral een jaar van wachten. Wachten op het moment dat we zouden 
kunnen repeteren, wachten op eindelijk weer een concert. Het mocht niet zo zijn. 
 
Het koor repeteerde incidenteel onder strikte voorwaarden en voerde geen enkel project uit. 
Plannen moesten worden doorgeschoven naar een volgende periode en onzeker bleef wanneer het 
moment van weer aan de slag gaan zou kunnen aanbreken. Op het moment dat dit verslag wordt 
geschreven is het nog altijd niet zover. We hopen echter dat 2021 nieuwe perspectieven zal 
brengen, zodat we ons opnieuw kunnen presenteren aan ons vaste publiek. 
Projectleden popelen om weer te beginnen. Het overheidsbeleid met betrekking tot Covid-19 is 
daarbij uiteraard leidend. 
 
Riki van Vendeloo, voorzitter 
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Overzicht geplande projecten 2020 
 

In dit overzicht beschrijven we de plannen die er waren voor 2020. 
 
Op Happy Bachdag, 21 maart was een alternatief optreden gepland in samenwerking met 
Muziektheater Hollands Diep. Een programma met stukken van Bach en Cornelius, met begeleiding 
van Cor Ardesch op het orgel. Dit evenement zou plaatsvinden in de Rozenhof, maar moest op de 
valreep gecanceld worden. 
 
Op 31 mei stond er een uitnodiging om het Jesu, meine Freude van J. S. Bach te zingen in een 
cantatedienst in de Dorpskerk te Wassenaar. 
 
Het terugkerend optreden in het kader van het Dordtse tweejaarlijks Bachfestival was gepland op 
21 juni. Samen met stadsorganist Cor Ardesch en dichteres Anna Enquist zou een programma 
worden uitgevoerd getiteld: ”Een pelgrimslied”.  
 
Verder was het plan deel te nemen aan een masterclass voor enkele koren uit de regio, onder 
leiding van een dirigent van naam. 
 
Ook was de bedoeling om op 31 oktober samen met Cor Ardesch een concert te geven in het kader 
van het 800-jarig bestaan van Dordrecht. Daarbij zou het Magnificat van J.S. Bach worden 
uitgevoerd samen met Collegium Musicum Delft, ter gelegenheid van het terugplaatsen van een 
Mariabeeld in de Mariakapel van de Grote Kerk. Alle plannen in het kader van het 800-jarig bestaan 
werden echter door de gemeente verschoven naar een latere periode.  
 
Tenslotte werd ook een cantatedienst in oktober in de Dorpskerk te Wassenaar gecanceld. 
 
Wat gebeurde er wel: op 8 juli vond een Zoomrepetitie plaats, gevolgd door een live-repetitie in de 
Grote Kerk, die onder strenge voorwaarden werd georganiseerd. Hammerschmidt, Bach, Distler, 
Purcell en Howells stonden op het programma. Een bijzondere belevenis, het zingen op grote 
afstand van elkaar. 
 

  
De live-repetitie op Covid-afstand in de Grote Kerk op 15 juli 2020 
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De artistieke leiding 
 

De artistieke leiding van het koor is, sinds de oprichting van het koor in 2012, in handen van vaste 
dirigent Nico van der Meel. De match tussen koor en dirigent is nog altijd uitstekend en we zijn blij 
dat hij na een periode van ziekte zich onverminderd inzet om het koor aan te voeren en verdere 
ontwikkelingen te begeleiden.  

Aannamebeleid 
 

Eind 2020 had het Drechtsteden Bachkoor in totaal 42 zangers in haar bestand. De vaste kern blijft 
zeer stabiel. Tenoren en bassen zijn altijd welkom, voor andere stemgroepen zijn momenteel geen 
vacatures. 
 
Aansluitend op de plannen voor 2020 zal er ook verder bij het aannamebeleid ingezet worden op 
verjonging van het koor. Bij selectie zal naast kwaliteiten gekeken worden naar de 
ontwikkelmogelijkheden van kandidaten. 

Bach met beleid… Beleidsplan 2020-2024 Drechtsteden Bachkoor 

Meer gestructureerd en gericht werken aan de ontwikkelingen 

Eind 2019 heeft het bestuur het beleidsplan 2020-2024 afgerond. Dirigent Nico van der Meel heeft 
een belangrijke bijdrage geleverd aan de artistieke paragraaf. Door middel van een enquête en 
interviews hebben de koorleden input geleverd. Eind 2019 is het plan vastgesteld door het bestuur. 
Vanaf 2020 zou het plan in de praktijk gestalte hebben moeten krijgen. De introductie ervan heeft 
uiteraard vertraging opgelopen door de omstandigheden. 

Doelen voor 2021 en verder  

Met een jaarplanning gaan we aan onze doelen werken. Elk jaar plannen we 4 projecten en 
tweejaarlijks een groot project. Nico van der Meel neemt het educatieve aspect en de 
voorgenomen kwaliteitsimpulsen voor zijn rekening. Verder zetten we in op verjonging van het 
koor en kijken we hoe we zoveel mogelijk podia kunnen bereiken. Samenwerking met andere 
disciplines betrekken we in de plannen.  

Helder waar we voor staan 

Het beleidsplan heeft naast een interne ook een externe functie. Als bestuur gebruiken we het plan 
als richtsnoer. Het plan gebruiken we ook om onze naamsbekendheid en zichtbaarheid vergroten. 
Met het plan maken we naar de omgeving helder waar we voor staan: een kwalitatief goed koor 
met ambities. Om die reden hebben we het beleidsplan breed verspreid.  

Getroffen door Covid-19 

Waar natuurlijk geen rekening mee was gehouden bij de totstandkoming van het plan, is de 
uitbraak van het coronavirus. Als koor worden onze activiteiten daardoor getroffen. Geheel in lijn 
met het beleidsplan hadden we voor 2020 mooie uitvoeringen in voorbereiding die helaas geen 
doorgang vonden. De ontwikkelingen en adviezen van de overheid zijn nu richtinggevend. In 
tegenstelling tot veel culturele instellingen komen we als Drechtsteden Bachkoor gelukkig niet in de 
financiële problemen.  
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Organisatie 

Bestuur 

Het bestuur van het Drechtsteden Bachkoor bestond eind december 2020 uit: 

• Riki van Vendeloo, voorzitter; 

• Hans Kröber, secretaris; 

• Erna Traanberg, penningmeester; 

• Leonoor Lammens, coördinator koorzaken. 
 

Voor het Bachfestival is statutair een zetel beschikbaar. De organisatie van het Bachfestival kiest 
ervoor de relatie op andere, meer pragmatische wijze te onderhouden. 
 
Het bestuur vergaderde in 2020 uitsluitend via mail en Zoomoverleg. Ook overleg over de artistieke 
ontwikkeling van het koor met dirigent Nico van der Meel vond plaats via die kanalen. 

Comité van Aanbeveling 

Het Comité van Aanbeveling heeft als taak om het bestuur met raad en daad terzijde te staan en 
gevraagd en ongevraagd te adviseren. Het bestond eind december uit de volgende leden: 

• Cor Ardesch, stadsorganist van de gemeente Dordrecht; 

• Kristien Jansen, voormalig zakelijk leider Bachfestival; 

• Paul den Otter, voormalig rector Develsteincollege Zwijndrecht; 

• Victor DeConinck, mediatrainer en tv-presentator; 

• Jacqueline van den Bergh, vormgever en raadslid voor de PvdA in de gemeente Dordrecht. 

Werkgroep Publiciteit Drechtsteden Bachkoor (PUB) 

Het Drechtsteden Bachkoor heeft de voorbereiding en uitvoering van haar publiciteitsbeleid belegd 
bij de Werkgroep PUB. 
 
De werkgroep bestaat uit de voorzitter en secretaris met daarnaast koorleden Nicole en Jacco 
Wesselius, die zich o.a. bezighouden met het beheer van social media, de website en de 
vormgeving van nieuwsbrieven en andere publicaties. 
 
De planning voor 2020 was om het beleidsplan te vertalen naar een publiciteitsplan voor 2020 en 
verder. Daarbij zouden koorleden meer aan het woord worden gelaten. Dit plan zal nu in 2021 
worden uitgewerkt.  
 
In het afgelopen jaar werden 4 interne nieuwsbrieven uitgebracht, bedoeld voor alle zangers. Er 
werd 1 externe nieuwsbrief, bedoeld voor abonnees en sponsoren, uitgebracht. 
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Financiën  

Kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Geert de Groot en Arlan Bovenberg heeft op 3 april 2021 de 
financiële stukken en bescheiden betrekking hebbend op de periode 1 januari tot en met 31 
december 2020 van de Stichting Drechtsteden Bachkoor gecontroleerd en akkoord bevonden. 

Bijlagen  

1. Balans 2020 
2. Resultatenoverzicht 2020 
3. Verklaring van de kascommissie 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Balans Drechtsteden Bachkoor 2020 
 

 
 
 
 

 

Bijlage 2: Resultatenoverzicht Drechtsteden Bachkoor 2020 
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Bijlage 3: Verklaring van de Kascommissie 
 

 


