Middenkoor Incanto, Zoetermeer
Jaarverslag 2015 – 2016

Inleiding
Dit is het jaarverslag van Middenkoor Incanto over het seizoen 2015-2016 (1 augustus 2015 t/m
31 juli 2016).
We kijken terug op een mooi en succesvol seizoen, waarin Incanto 12,5 jaar bestond (1 februari 2016).
Andere hoogtepunten dit seizoen waren de afscheidsviering van pastoor Hans van Winkel, het 25-jarig
jubileum van Kaarsjesavond in de Nicolaaskerk, Kerst-met-Incanto, het zingen met Pinksteren en de
feestelijke viering in het kader van het 100-jarig bestaan van de Nicolaaskerk (met de Bisschop als
voorganger). Ook hebben we dit seizoen afscheid genomen van pastoor Huub Flohr en hebben we onze
nieuwe pastoor, Jaap van der Bie, welkom geheten.
Incanto is op 1 augustus 2003 opgericht door oud-leden van Jongerenkoor Mi Segua en staat onder de
muzikale leiding van dirigent Willien van Wieringen en pianist Dennis Koot.
Incanto is een werkgroep ten dienste van de parochie H. Nicolaas te Zoetermeer bij liturgische vieringen.
Het heeft zich ten doel gesteld de muziek tijdens de liturgische en andere kerkelijke vieringen naar
vermogen te verzorgen, zowel afzonderlijk als in samenwerking met anderen die bij de vieringen
aanwezig zijn. De naam “Incanto” is afkomstig uit het Italiaans en staat voor “Bekoring”, “Bezieling” en
“Passie”.
Dit jaarverslag is in concept besproken in de Algemene Ledenvergadering, en daarna vastgesteld.
Zoetermeer, juni 2016
Middenkoor Incanto, Zoetermeer
Namens het bestuur,
Wendy Muller, bestuurssecretaris
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1. Organisatie
Bestuur
De samenstelling van het bestuur was dit seizoen als volgt:
 Voorzitter:
Ron Reeuwijk
 Secretaris:
Wendy Muller
 Penningmeester:
Esther Bruggeman
 Alg. bestuurslid / Bibliothecaris:
Mireille Andriessen
 Alg. bestuurslid / Bibliothecaris:
Henry van Swieten
 Adviserende bestuursleden:
Dennis Koot en Willien van Wieringen
Tijdens de Algemene Leden Vergadering 2015 is Henry benoemd als nieuw bestuurslid. Verder hebben
zich tijdens dit seizoen geen wisselingen in het bestuur voorgedaan.
Het bestuur vergaderde dit seizoen 4 maal regulier. Daarnaast was er incidenteel (al dan niet per mail)
overleg over lopende zaken.

De leden
Incanto begon op 1 augustus 2015 het nieuwe seizoen met 24 leden op de ledenlijst (inclusief dirigent en
pianist). Tijdens het seizoen heeft 1 lid het lidmaatschap opgezegd en er zijn 2 nieuwe leden bijgekomen.
Aan het einde van dit seizoen is het ledenaantal 25.

Ontwikkeling ledenaantal
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2. Terugblik seizoen 2015-2016
Het strategisch plan is in 2013 herijkt. Incanto heeft in het strategisch plan 2013 – 2016 vastgelegd welke
doelen het koor nastreeft.
Incanto in 2016:
Wij zingen met zoveel passie dat het onze toehoorders raakt in hoofd en hart.
We zijn een inspiratiebron voor anderen en voor elkaar, en een begrip onder (midden)koren.
We streven naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau.

Voor de leden is Incanto meer dan alleen maar zingen, maar staat tevens voor betrokkenheid,
saamhorigheid, gezelligheid, inspiratie, warme, bezieling, diversiteit en creativiteit.
Dit heeft geleid tot het motto: “Incanto: Méér dan alleen zingen!”

Het jaarplan: wat is ervan terecht gekomen?
Als uitvloeisel van het meerjarenplan is ook voor het seizoen 2015-2016 een plan opgesteld waarin de
activiteiten specifiek voor dit seizoen zijn beschreven. In dit jaarverslag blikken we terug op het afgelopen
seizoen en bekijken we wat er van de plannen terecht gekomen is.
Speerpunten:
1. Goede balans bewaken in
rooster tussen reguliere
activiteiten en extra optredens

2. Verbeteren zuiverheid en
dynamiek / expressie (o.a. via
zanglessen)
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Het is gelukt om dit seizoen de balans in het rooster te
bewaken. Hoewel we relatief veel gezongen hebben, zijn de
extra activiteiten/optredens meer op basis van vrijwilligheid
geweest waardoor minder agendadruk ervaren werd. De
verhouding tussen repertoirerepetities en gewone repetities
was dit jaar beter. Het aantal leden dat naar de repertoirerepetities komt neemt toe. De opkomst op de gewone
repetities is echter wisselend en we merken ook dat
regelmatig leden later binnenkomen.
We hebben dit seizoen geen zanglessen gehad, maar we zijn
wel op zoek geweest naar een andere zangdocent. Deze
hebben we ook gevonden, zodat we voor komend seizoen
zangles kunnen inplannen.
We hebben geen structurele aandacht aan gegeven aan het
verbeteren van zuiverheid en dynamiek, en we merken dan
ook dat dit achteruit gaat. Komend seizoen gaan we zangles
inplannen en gaan we ook vaker geluidsopnames maken om
onszelf terug te luisteren om hiervan te leren.
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3. Verslag van de activiteiten
De vieringen
Incanto heeft haar medewerking verleend aan de volgende vieringen:
Zondag

6 september

2015

Viering Nicolaaskerk

3 oktober

2015

Viering Nicolaaskerk

Zondag

1 november

2015

Viering Nicolaaskerk

Maandag

2 november

2015

Viering Nicolaaskerk, Allerzielen

Zondag

22 november

2015

Afscheidsviering Pastoor van Winkel

Zondag

6 december

2015

Viering Nicolaaskerk

3 januari
6 februari

2016
2016

Viering Nicolaaskerk
Viering Nicolaaskerk

Zaterdag

Zondag
Zaterdag
Zaterdag

5 maart

2016

Viering Nicolaaskerk

Vrijdag

25 maart

2016

Goede Vrijdag, Kruisweg 15:00 uur

Zaterdag

26 maart

2016

Paaswake, 21:00 uur

Zondag

3 april

2016

Viering Nicolaaskerk

Zondag

15 mei

2016

Viering Nicolaaskerk, Pinksteren

Zondag

22 mei

2016

Viering 100 jaar Nicolaaskerk

Zondag

5 juni

2016

Viering Nicolaaskerk

Zondag

3 juli

2016

Viering Nicolaaskerk

Andere activiteiten
Hieronder volgt een kort verslag van enkele activiteiten die hebben plaatsgevonden.
Viering Westeinde Ziekenhuis, 8 november 2015
Op zondag 8 november hebben we gezongen in de viering in het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag.
Voorganger was Guido Schürmann. Het was een optreden via Fonds 1818. Dennis speelde op een mooie
vleugel. Er waren zo’n 20 patiënten en medewerkers aanwezig en de viering was te volgen via de
ziekenhuisomroep.
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Afscheidsviering Pastoor van Winkel, 22 november 2015
Op 22 november nam Pastoor Hans van Winkel afscheid van de Nicolaasparochie. In een speciale
afscheidsviering ging hij nog een laatste keer voor. Incanto mocht deze viering muzikaal opluisteren.
Een ware eer, want wij dragen Pastoor van Winkel een warm hart toe. Het was een mooie viering en een
waardig afscheid.

Kaarsjesavond 25-jarig jubileum,
15 december 2015
Op 15 december werd Kaarsjesavond in de
Nicolaaskerk voor de 25e keer georganiseerd. Incanto
was een van de deelnemende koren aan deze
jubileumeditie. Bijzonder deze keer was dat er extra
samenzang was met de aanwezige koren. Het was
een drukbezochte kaarsjesavond met een mooie
opbrengst voor het goede doel.

Kerst met Incanto, 21 december 2015
In 2015 konden we helaas niet zingen in de Kerstnachtmis. Om toch een kerstgevoel te krijgen en ons
kerstrepertoire te kunnen zingen, hebben we voor het eerst “Kerst-met-Incanto” georganiseerd.
Op maandag 21 december was De Wijngaard gevuld met ca. 80 (!) belangstellenden. De kerk was
sfeervol versierd en we hebben gezongen voor én samen met familie, vrienden en mede-parochianen.
Onze zang werd afgewisseld met een intermezzo van Fluitensemble Multisono, twee kerstverhalen
(gelezen door Femke) en een gedicht. Als afsluiting was er een gezellig drankje en hapje (verzorgd door
de leden van Incanto zelf). Na afloop waren alle aanwezigen het er over eens: wat een sfeer en wat een
leuke avond! Heerlijk om zo in de kerststemming te komen, dus… volgend jaar weer?!
Wij hebben in elk geval genoten van deze avond; voor ons was echt Kerst!
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Een nieuw jaar en een nieuwe pastoor
We zijn het nieuwe jaar goed begonnen door te zingen in de eerste viering van onze nieuwe pastoor,
Jaap van der Bie, in de Nicolaaskerk op zondag 3 januari. De eerste repetitie in het nieuwe jaar stond
traditiegetrouw in het teken van de gezellige nieuwjaarsreceptie.

12,5 jarig jubileum, 6 februari 2016
Op 1 februari 2016 bestond Incanto officieel 12,5 jaar.
We hebben dit gevierd in en na de viering van zaterdag 6 februari.
Tot onze grote verrassing had voorganger Walther Burgering voor alle
koorleden een mooie roos gekocht en besteedde hij in de viering extra
aandacht aan het jubileum. En met koffie/thee en een feestelijke taart (van
Monica natuurlijk) na de viering was het feest compleet.

Optreden De Morgenster, 17 april 2016
Via Fonds 1818 hebben we op zondag 17 april opgetreden in verzorgingshuis De Morgenster in
Zoetermeer. In het restaurant van het verzorgingshuis verzamelden zich zo’n 30 bewoners en
belangstellenden voor een optreden van ruim 1,5 uur. Het thema van het optreden was “Op weg met
Incanto”. Dennis had de beschikking over een mooie vleugel. De vier blokken met liederen werden
afgewisseld met een dwarsfluit-intermezzo (door Erica) en door twee gedichten van/door Wendy.
In de pauze kregen we een passende versnapering: advocaat met slagroom. Het optreden werd erg
gewaardeerd (zo bleek uit het dankwoord van een van de bewoners) en ook de leden vonden het mooi en
bijzonder om op deze manier een optreden te verzorgen.
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Viering 100 jaar Nicolaaskerk, 22 mei 2016
De week van 15 tot en met 22 mei 2016 stond in het teken van het 100-jarig bestaan van de
Nicolaaskerk. Op zondag 15 mei zong Incanto in de viering van Pinksteren, tevens de start van de
feestweek. De week eindigde op zondag 22 mei met een feestelijke viering met bisschop Mgr. Van den
Hende als voorganger. Dit was de eerste keer dat wij zongen terwijl de bisschop voorging in onze eigen
kerk. Het was een mooie viering waarin we goed hebben gezongen (ook de bisschop was content).
Het was een eer om te mogen zingen bij dit jubileum van onze thuishaven!

Algemene Ledenvergadering en Kooruitje, zaterdag 11 juni 2016
Traditiegetrouw sloten we het seizoen af met de Algemene Ledenvergadering, gevolgd door het jaarlijkse
kooruitje. Na heerlijke taart en cup cakes van Monica (ook traditie inmiddels) hebben we met elkaar
gesproken over het concept jaarverslag 2015-2016 en over de plannen voor de toekomst. Het bestuur
had het strategisch kader herijkt voor de periode 2016-2019. In groepen hebben we met elkaar
gediscussieerd over de ambitie van het koor, het motto en alles wat goed gaat en alles wat nog beter kan.
De opbrengst van deze vruchtbare gesprekken wordt verwerkt in het strategisch kader en in het jaarplan
voor het nieuwe seizoen. Na de vergadering stond ons een verrassingsprogramma te wachten in
Lisserbroek. Dit keer werd er een beroep gedaan op onze creativiteit: we gingen kaarsen maken bij
kaarsenmakerij Willemijn! En het eindresultaat mocht er zeker wezen. We sloten de dag af met een
gezellig barbecue in restaurant Fuego.
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Het repertoire
Nieuwe liederen
Gedurende het seizoen zijn er verschillende nieuwe liederen ingestudeerd, waaronder:
 Praise the King of Heaven (J. Roosen)
 Rejoice in the Lord alway (G. Rathbone)
 Omarm (Bløf)
 Ken je mij (H. Oosterhuis / S. van der Loo / J. Bremer)
 Aan de schoonheid (H. Oosterhuis / A. Oomen)
 Recht en vrede (A. Govaert / J. Dumore)
 Our light has come (R. Peck / T. Fettke)
In de afgelopen jaren hebben we aantal mooie eigen composities geschreven, die inmiddels door diverse
koren worden gezongen. Komend seizoen zal Code Music de volgende liederen digitaal gaan uitbrengen:
Witter dan sneeuw, Tederheid, Godlof! en Kus van God. Hopelijk komen daarmee onze liederen onder de
aandacht van nog meer koren en worden ze nog meer/vaker gezongen.
Luisteravonden
Op donderdag 10 maart 2016 vond er een luisteravond plaats. De aanwezigen van die avond luisterden
de beschikbare audio-files af, bespraken de teksten en beoordeelden het geheel. Uiteindelijk kozen zij de
volgende liederen voor het repertoire:



Ken je mij (H. Oosterhuis / S. van der Loo / J. Bremer)
Hymne

Liturgiecommissie
Ook dit seizoen zijn nagenoeg alle vieringen weer voorbereid door de liturgiecommissie.
De gedachten van de liturgiecommissie bij de lezingen en de keuze van de liederen gaan naar diverse
kanalen:
 de voorganger van de desbetreffende viering als informatie voor de preek en ter accordering van de
liederen;
 de koorleden, opdat zij kunnen lezen wat de gedachten van de liturgiecommissie waren en welke
liederen Incanto gaat zingen;
 de website van Incanto voor de bezoeker.
Lidmaatschappen
 Code Music: Incanto is lid van Code Music, de internetcommunity voor kinder-, jongeren en
middenkoren.
 NSGV: Incanto is automatisch lid van de NSGV, doordat Incanto een parochiekoor in het Bisdom
Rotterdam is. De NSGV betaalt voor Incanto de uitvoeringsrechten van liederen tijdens vieringen.

Publiciteit
We hebben dit seizoen meer gebruik gemaakt van onze Facebookpagina
(https://www.facebook.com/MiddenkoorIncantoZoetermeer/). Hierop worden aankondigingen gedaan van
vieringen, bijzondere gelegenheden en optredens. Ook doen we tijdens en na optredens verslag hiervan,
vaak voorzien van foto’s. Sinds kort worden ook de gedichten van Wendy gepubliceerd op de Facebookpagina. De berichten van Incanto worden door leden en belangstellenden goed “geliked” en gedeeld. Dit
leidt ertoe dat berichten soms tot wel 1.000 personen bereiken.
Ook via het Twitteraccount van Incanto (@Incanto_ztm) publiceren we aankondigingen en doen we
verslag van onze activiteiten. Onze twitterberichten worden vaak ook weergegeven op het Twitteraccount
en de website van de Nicolaasparochie.
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Naast de Social Media hebben we ook de traditionele media-kanalen opgezocht om van ons te laten
horen. Er hebben diverse nieuwsberichten in het Mededelingenblad van de parochie gestaan. Ook in het
parochieblad Nicolaas Nu hebben diverse artikelen over Incanto gestaan.
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