
 

 

 
 
Verslag ALV van het Kathedrale Koor Utrecht dd  11 maart 2021. 
 
Aanwezigen (online): bestuursleden Magdaleen Ridder (scheidend voorzitter), Maarten 
Boddaert (aantredend voorzitter), Eugene Heman, Annemarie Tesselaar, Elly Jonkers 
(notulen), dirigente Hester Westra, 13 leden. 

1. Opening: Magdaleen opent de vergadering, haar laatste... 
2. Verslag jaarvergadering 2021: wordt zonder wijzigingen vastgesteld 
3. Jaarverslag 2020: toegevoegd moet worden dat er vorig jaar 4 senioren en 1 heer het 

koor hebben verlaten. Het jaarverslag wordt goedgekeurd en kan op de website 
geplaatst worden.  

4. Jaarrekening en Begroting. Jaarrekening: geen vragen bij balans. Realisatie 20/21: 
geen vragen over realisatie. Begroting 21/22: er zal meer aandacht zijn voor 
stemvorming; daarvoor is twee keer zo veel geld begroot als afgelopen jaar. Het is 
goed om te bedenken dat deze begroting een grotere onzekerheidswaarde heeft dan 
in andere jaren het geval was; het is nog niet te zeggen wanneer het koor weer 
normaal zal kan gaan functioneren. Verder geen vragen, de begroting wordt 
vastgesteld. 

5. Hester spreekt uit dat ze ernaar uitkijkt om het koor en de leden beter te leren 
kennen, en wat haar plannen voor de nabije en iets verdere toekomst zijn. Ze licht de 
huidige manier van werken toe: het zingen van de missen in kleine groepjes, de 
keuze voor 1 of 2 stemmig repertoire. Omdat Hester de koorleden nog niet zo goed 
kent, is het lastig om in te schatten wie wat aankan en -durft. Daarom is het heel fijn 
als alle zangers daar ook open in zijn en aangeven wat ze willen. Het is heel 
begrijpelijk als je het heel spannend vindt om met een klein groepje te zingen, maar 
het kan ook een leuke uitdaging zijn. Blijf je opgeven als je wilt zingen, ook als je al 
vaker aan de beurt bent geweest. Hester probeert het zo te plannen dat iedereen die 
wil regelmatig aan de beurt komt. Magdaleen benoemt nog dat ze vaak verrast is 
door wat de kleine groepjes voor elkaar krijgen en hoe ze de ruimte van de hele kerk 
weten te vullen. Hulde aan Hester en alle zangers!! 

6. Bestuurswisseling: Magdaleen sluit een periode af van vier jaar voorzitterschap 
(terwijl 1 jaar was beoogd....) waarin ongelofelijk veel gebeurd is, waaronder de 
dreiging van de sluiting van de Kathedraal, de ingewikkelde financiële situatie 
rondom het koor, het prachtige jubileumjaar, het afscheid  van Gerard en de start 
van Hester; met in de staart nog het venijn van Corona. Ze draagt de virtuele hamer 
over aan Maarten Boddaert. Maarten bedankt Magdaleen voor haar inzet voor en 
betrokkenheid bij het koor; hij introduceert zichzelf en vertelt over zijn motivatie 



 

 

voor de nieuwe rol.  De aanwezigen gaan unaniem akkoord met de voordracht van 
Maarten als voorzitter.  

7. Voorstel koorreis 2021: er ligt een plan om samen met het DJO naar Texel te gaan. 
Op dit moment is dat nog niet te organiseren met zo'n grote groep. Ook voor andere 
opties zijn op dit moment teveel onzekerheden; we blijven kijken wat er mogelijk is 
en houden het koor op de hoogte. 

8. Rondvraag: er zijn geen vragen 
9. Sluiting: Maarten sluit de vergadering. 

 


