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Ledenvergaderingen 
De algemene ledenvergadering van de vereniging vindt plaats op donderdag 13 
februari 2014. Er zijn 28 leden aanwezig, 3 leden hebben zich afgemeld en van 6 
leden is geen bericht van verhindering ontvangen. Tijdens deze 
ledenvergadering worden de punten van agenda vlot afgehandeld. In een vrije 
lang en amusant verhaal wordt de life-line van de vereniging voorgelezen. Allerlei 
wetenswaardigheden en activiteiten van de vereniging worden genoemd. Het feit 
dat de vereniging 40 jaar bestaat leidt er toe dat alle leden als herinnering een 
fraai vulpotlood van de vereniging krijgen uitgereikt ter herinnering aan dit 
jubileum. 
Na afloop van deze vergadering wordt het glas geheven en geproost op het 40 
jarige bestaan. Maar dat niet alleen, er was een zeer boeiende en uitdagende 
quiz gemaakt door Koos van Beurden, waar onze kennis van muziek historie en 
de uitgevoerde werken tijdens de concerten op de proef werd gesteld. Bij het 
controleren van de antwoorden door de leden, waren er veel O,ja’s en Bijna goed 
antwoorden. De door Hugo Koole geleverde hapjes smaakten zeer goed bij 
gezellige borrel. 
 
Concerten en uitvoeringen. 
Het jubileum concert is op vrijdag 23 mei 2014 in de Maria van Jesse kerk in 
Delft. Een uitvoering van de Maria Vespers ( Vespro della beata virgine ) van 
Claudio Monteverdi wordt ten gehore gebracht. Solisten zijn Annemieke 
Rademaker - sopraan -, Anneke Bliek - sopraan -, Bas Volkers - tenor -, Ard 
Verkerke - tenor -, Maarten van Maanen - bas – en Bas de Vroome - organist -. 



Het koor en orkest van VIVACE hebben onder leiding van dirigent Koos van 
Beurden een bijzonder fraaie en zeer gewaardeerde uitvoering laten horen. De 
aanwezige toehoorders werden na het concert uitgenodigd om met de 
uitvoerenden een glas te drinken om het 40 jarige bestaan te vieren. Het was 
een gezellige bijeenkomst. 
 
Een zogenaamd Inloopconcert is er op zaterdag 11 oktober 2014, van 13.00 tot 
14.00 uur in de Oude kerk van Delft. We willen zonder begeleiding, a capella, 
gaan zingen en het gaat om (enkele van) de volgende werken: 
- delen uit de Missa Papae Marcelli (= het zwarte boekje) van Palestrina 
- delen uit de Missa Brevis van Palestrina 
- het Miserere van Allegri 
- een of meerdere delen van Rachmaninov 
Dat het uiteindelijk toch wat anders is geworden is niet zo erg. Er was nogal wat 
ruis in de communicatie met de organisatie van deze concerten. Het bleek niet 
mogelijk om een generale repetitie te houden en de opstelling van het koor te 
bepalen. Onder leiding van onze dirigent Koos van Beurden en orgelbegeleiding 
van Bas de Vroome hebben we uitgevoerd : 
-Deel 1: "Priidite poklonimsa" en deel 6 "Bogoroditse Devo" uit de Vespers van 
Sergej Rachmaninov 
-Kyrie uit de Missa Papae Marcelli van Giovanni Perluigi da Palestrina 
-Gloria uit de Missa Brevis van Giovanni Perluigi da Palestrina 
-Miserere van Giorgio Allegri 
-Dixit Dominus uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi 
-Festival Te Deum van Benjamin Britten 
 
Bestuursvergaderingen. 
Het bestuur heeft op de volgende datums een vergadering gehad. 
6 januari 2014, 10 maart 2014, 24 april 2014 en 3 november 2014. 
 
 
Ledenadministratie. 
We zijn dit jaar begonnen met 15 sopranen, 11 alten, 4 tenoren, 9 bassen en 1 
slapend lid. In totaal dus 40 leden. 
In het jaar 2014 hebben we een opzegging gehad van Sjaan Olsthoorn. 
Aangemeld hebben zich de volgende personen. 
Marjes Elling ( sopraan project lid ), 
Rob van der Kaaden ( tenor ), 
Ad Wouters ( tenor aspirant lid). 
 
De wekelijks repetities. 
Er waren dit jaar weer voldoende repetities om onze zangstukken in te studeren. 
De bezettingsgraad tijdens deze repetities is redelijk te noemen. Gemiddeld is 
74% aanwezig op de repetities. Er zijn 16 leden die meer dan 80% aanwezig 
waren en daarvan zijn er 4 leden die meer dan 90%  weten te scoren. 
 



Overige zaken. 
 
De Nieuwjaarsborrel werd gedronken op de eerste repetitie van het jaar namelijk 
op donderdag 2 januari 2014. 
De laatste donderdagavond voor de vakantietijd werd door gebracht in Hoek van 
Holland. Lisette Boks heeft een strandtenthouder kunnen overtuigen om wat 
langer, speciaal voor ons, open te blijven. Bij aankomst op het strand werd er 
eerst even een bakkie gedaan. En een flinke wandeling langs de branding van 
de zee naar de monding van de nieuwe waterweg was voor veel van de 
aanwezige leden een leuk bezigheid, waar gezellig met elkaar gekletst kon  
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worden. Inmiddels begon de zon al aardig in de zee te zakken en dat hebben 
dan ook geduldig afgewacht met een lekkere verfrissing en een heerlijk hapje. 
Een welgeslaagde avond. 
 



Op vrijdag 3 oktober 2014 is Teun Struis in het huwelijk getreden met Leone van 
de Wijgaart. “Eindelijk is het zover…”. Het bestuur heeft het bruidspaar tijdens de 
receptie een Italiaanse mand aangeboden. 
De vereniging heeft een nieuwe website. Onder leiding van Fred Metman is er 
fraaie website gemaakt. Fred heeft voor zijn vele werkzaamheden van het 
bestuur een boekje gekregen met wat Italiaanse aardigheden. 
 
Tot zover het jaarverslag 2014. 
 
 


