Jaarverslag 2021

Leeuwarder Bach Vereniging

Ook 2021, in het verlengde van 2020, waren de overheidsmaatregelen vanwege de
pandemie leidend voor de mogelijkheden van de Leeuwarder Bach Vereniging.
Vol goede moed werd gestart met de voorbereidingen - vooralsnog online - van het 4 mei
concert in de Grote Kerk van Leeuwarden met als thema ‘As the leaves fall’.
De leden van Schola Liturgica Leeuwarden sluiten zich aan bij dit project.
De zangers ervaren het online zingen als ondersteunend, en houden op deze manier het
contact vast. De repetities vinden op verschillende locaties plaats o.a. in CGK de Haven in
Harlingen en de Bethelkerk in Leeuwarden.
In maart wordt duidelijk dat het concert niet door kan gaan vanwege aangescherpte
maatregelen en wordt het verplaatst naar 4 mei 2022.
Gelukkig is het mogelijk het concert ‘As the leaves fall’ op 11 sept. ’21 uit te voeren in de
Grote Kerk van Harlingen. Het maximaal – op dat moment toegestane - aantal bezoekers van
wordt gemakkelijk gehaald. 75 bezoekers en rond de 40 zangers.
Wat een feest om na zo lange tijd weer een concert te kunnen geven.
Vanaf 13 sept. richt het koor zich op het adventsconcert dat op 19 dec. in de Grote Kerk van
Leeuwarden uitgevoerd zal worden.
Na een prachtige generale repetitiedag op 18 dec. met koor, solisten en orkest, wordt aan
het einde van die dag een harde lockdown afgekondigd die een paar uur later in zal gaan.
Het concert voor de dag erna wordt afgelast.
Ledenbestand 31-12-21.
• 3 sopranen, 6 alten, 4 tenoren en 3 bassen.
• De contributie werd het hele jaar voldaan.
• Het ledenaantal liep iets terug.
• Een aantal gastzangers ondersteunde het koor bij de concerten.
Bestuur:
• Maandelijkse vergaderingen.
• Taakverdeling binnen het bestuur.
• Het bestuur telt 5 leden.
Dirigent:
•
•
•

Vergoeding conform aanbevelingen KCZB

Ziektekostenverzekering.
Dirigentenovereenkomst wordt jaarlijks verlengd.

Website:
•

De concertprogramma’s staan op de website van de LBV

