JAARVERSLAG 2019
In 1882 werd De Lofstem op gericht.
Anno 2019 bestonden we 137 jaar, onder de naam C.O.V. Exultate Deo.
Hoogtepunten in 2019 waren de beide concerten en het studieweekend in Akoesticum.
Leden
In 2019 hebben 8 leden hun lidmaatschap opgezegd, veelal om gezondheidsredenen.
We kregen er 13 projectleden bij, van wie er 7 zijn gebleven als vast lid.
Daarnaast hebben 3 anderen zich direct aangemeld als nieuw lid.
Op 31 december 2019 telt Exultate Deo 85 vaste leden.
Twee oud-leden zijn dit afgelopen jaar helaas overleden.
Donateurs
In 2019 telde Exultate Deo 28 donateurs. Dit is wederom een afname t.o.v. eerdere jaren.
Het werven van nieuwe donateurs behoeft extra aandacht.
Gelukkig bleken er binnen onze eigen gelederen gulle gevers bereid te zijn onze vereniging financieel te
ondersteunen.
Overzicht activiteiten
Wekelijkse repetities en stemvorming
In 2019 werden 43 repetities gehouden onder leiding van onze dirigent Leo den Broeder.
Seth Heeren begeleidde ons ééns per twee of drie weken op de piano.
38 Maal gaf Nathalie Mees ons stemvorming.
Nieuwjaarsbijeenkomst
Op 9 januari was de eerste repetitie in 2019, opgeluisterd door de nieuwjaar speech van de voorzitter en
vele wederzijdse nieuwjaarswensen.
Afscheid Henk Griffioen
Op 31 maart 2019 overleed ons oud-koorlid Henk Griffioen die t/m januari 2001 lid was geweest van ons
koor en die onze Rommelmarkt (nadien “Voorjaarsmarkt”) altijd trouw voorzag van planten. De
herdenkingsdienst was op 5 april en viel daarmee samen met ons Passieconcert. Gelukkig zagen enkele
koorleden toch kans om de afscheidsdienst bij te wonen.
Afscheid Wim de Carpentier
Nog geen maand later, op 30 april, overleed ook Wim de Carpentier. Een jaar eerder, na 12 jaar
lidmaatschap- moest hij stoppen bij ED omdat zijn gezondheid hem daartoe dwong. Wim stond bekend
als een positieve en aimabele man.
Voorjaarsconcert in het Kruispunt
Op vrijdag 5 april zòngen we ons Voorjaarsconcert in “Het Kruispunt”.
Uitgevoerd werd The Last Supper van Eric Thiman en Olivet to Calvary van J.H. Maunder.
Medewerkenden waren : Harald Quaaden (tenor; hij trad op als vervanger!) David Visser (bas) en Arjen
Leistra (organist).

Seizoen afsluiting
Op 14 juli hielden we onze traditionele seizoen afsluiting. Ditmaal was het een “thuiswedstrijd”: eerst een
halve repetitie om kennis te maken met het -totaal andere- repertoire voor ons Bevrijdingsconcert van
2020, en aansluitend een muzikaal optreden van onze eigen Nathalie, begeleid door Leo. Bovendien zong
zij -tot ieders verrassing- een duet samen met Nelleke.
Begin repetitie
Op 3 september werden de repetities weer hervat, na een lange zomervakantie.
Verenigingsmarkt/Weekend van Voorschoten
Zaterdag 14 september nam Exultate Deo wederom deel aan de Voorschotense verenigingsmarkt en gaf
een miniconcertje c.q. openbare repetitie in het Kruispunt.
Daarnaast deelde een heel team van vrijwilligers gericht folders uit gedurende een groot deel van de dag .
Studieweekend in Akoesticum
Op 12 en 13 oktober was Exultate Deo bijeen in Akoesticum voor een intensief studieprogramma. De
tijd werd maximaal benut. Het resultaat mocht er zijn; we konden ons Mozart en Bruckner-concert met
vertrouwen tegemoet gaan zien.
Onno trakteerde op enige ontspanning: hij verzorgde een originele, muzikale quiz.
Najaarsconcert in de Stadsgehoorzaal.
16 November 2019 vond ons najaarsconcert plaats. Op het programma stonden het Requiem van Anton
Bruckner en de Grote Mis in c van Mozart, o.b.v. het Holland Symfonie Orkest en m.m.v. Katrien Baerts
(sopraan), Mirjam Schreur ( mezzo), Falco van Loon (tenor), David Visser ((bas) en Arjen Leistra
(organist).
Het repertoire was niet eenvoudig; er was dan ook hard gestudeerd. Maar we mochten trots zijn op het
resultaat.
Er deden maar liefs 13 projectzangers mee aan dit concert. En na afloop waren we 7 vaste leden rijker.
Afsluiting van het jaar
Op 17 december 2019 werd het jaar traditioneel afgesloten met een korte repetitie, gevolgd door een
eveneens korte speech van de voorzitter en een gezellig samenzijn. Dit alles onder het genot van een
glaasje Glühwein en heel veel hapjes die enkele leden met zorg hadden klaargemaakt.
Bestuurszaken
Bestuursvergaderingen
In 2019 kwam het bestuur tien keer bijeen voor een officiële bestuursvergadering. Tijdens die tien
vergaderingen kwamen de gebruikelijke punten aan de orde: financiën, voorbereiding van de komende
concerten en concertprogrammering voor de langere termijn, terugkoppeling vanuit de diverse
commissies, beleid, stemvorming, website, ingekomen en uitgegane post en natuurlijk het wel en wee
binnen de vereniging.
Verder deed het dagelijks bestuur -bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester- zijn naam eer
aan en had bijna dagelijks contact. Het vinden van een nieuwe repetitieruimte zorgde voor de nodige
hoofdbrekens. Maar ook de concerten van 2020 bleken arbeidsintensief. Het nieuwe repertoire van het
Bevrijdingsconcert moest bijeen vergaard en aangepast worden; een hele klus m.n. voor de bibliothecaris.
En zowel de samenwerking met de Harmonie, als die met de twee andere koren van Leo (t.g.v. zijn
JubiLeo-concert) vroeg om veel extra overleg. Overigens, ook voor Leo lever(d)en beide concerten veel
extra werk op.
Daarnaast was er ook toenemend overleg met andere muziek- en cultuurverenigingen van Voorschoten.
Jaarvergadering
Op 9 april vond de Algemene Ledenvergadering plaats. We namen afscheid van Kees Prudhomme van
Reine die jarenlang met niet aflatende ijver voorzitter was geweest. Liesbeth Groen nam het stokje over,

en Miriam Putker schoof door van 2e naar 1e secretaris. Haar plek werd ingenomen door Tat van Veen.
Daarmee werd dit het eerste puur vrouwelijke bestuur van Exultate Deo.
Overigens werd Kees verrast door de komst van Burgemeester Bouvy, die hem de Parel van Voorschoten
overhandigde. Ook kreeg hij de Witte Map uitgereikt: het boek waaraan menig koorlid een bijdrage heeft
geleverd als afscheidscadeau aan Kees.
Daarnaast werden 8 jubilarissen in het zonnetje gezet, i.v.m. hun 25, 40 en zelfs 50-jarig jubileum :
Anke Knispel (25 jaar lid), Els van den Hul, Marja van Leeuwen, Nico de Meij, Cocky Toor, Anneke
Uyterlinde en Kees Prudhomme van Reine (40 jaar lid) De jubilerende Annemiek van Loon (25 jaar lid)
werd bij afwezigheid gefeliciteerd.
Marthy Prudhomme van Reine (50 jaar lid) werd benoemd tot erelid vanwege haar lange en actieve
carrière bij het koor.
Daarmee telt Exultate Deo nu drie ereleden.
Tot slot :
2019 Was ook het jaar waarin de website van Exultate Deo totaal werd vernieuwd. Een knap stuk werk
van onze eigen beheerders i.s.m. Henk Groen.
Het wachtwoord voor de ledenpagina werd gepast aangepast.

