Welkom bij ons koor!
Meer informatie op onze site Jekadee.nl of kijk op Facebook
Hallo,
Je hebt je onlangs opgegeven als nieuw lid van het koor Jekadee. Door middel van dit infoblaadje willen
we je wat meer vertellen over het koor.
Het koor is in 1969 opgericht door de Doornenburgse pastoor Fennis en was aanvankelijk een kerkkoor.
Het heette toen ook Jongerenkoor Doornenburg en werd bekend (en berucht) om de “beatmissen” die
in die tijd voor nogal wat commotie zorgden in de katholieke kerk.
Het koor werd populair en groeide behoorlijk. Het hoogtepunt lag halverwege de jaren ’80 toen we
meer dan 60 koorleden hadden en een ledenstop in moesten stellen.
Op 1‐1‐1988 heeft het koor zich als officiële vereniging laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
Die liturgie werd vele jaren ondersteund door enthousiaste koorleden, maar de laatste jaren is duidelijk
geworden dat de katholieke kerken in Lingewaard (én in Nederland) beduidend aan populariteit hebben
ingeboet. Op 1‐1‐2015 zijn vrijwel alle weekendvieringen in de meeste kerken in Lingewaard vervallen.
Ook het aantal kerkkoren is op die datum sterk gereduceerd (van ca 25 naar ca 5 koren).
Die ontwikkeling hebben we al aan zien komen en we zijn steeds meer wereldlijk repertoire gaan zingen
en van lieverlee ontwikkelde het koor zich tot wat het nu is: een algemeen (midden) koor dat zich niet
meer richt op liturgische vieringen, maar juist op uitvoeringen buiten de kerk zoals culturele
manifestaties en concerten.
Op de ledenvergadering van 2015 zijn de statuten aangepast naar de nieuwe status en is onze naam
veranderd in “koor Jekadee”.
Sinds november 2011 is Jarno Scholten onze dirigent. Hij leidt de repetitie en bepaalt de indeling. Als
Jarno er niet is wordt de repetitie overgenomen door Rianne Reulink, of doen we een andere muzikale
activiteit op die avond.
Je eerste bezoek en de weken erna wordt gezien als een “snuffelstage” waarin je kunt kijken of het koor
jou bevalt. In deze periode volgt zo snel mogelijk een stemtest (liefst binnen twee weken) om te kijken
in welke stemgroep je het best past, dit om te voorkomen dat er mogelijk stemproblemen ontstaan.
Mocht de dirigent je zang adviezen geven dan is het mogelijk dat er na een redelijke periode een nieuwe
stemtest volgt. Tijdens deze stemtesten zullen er ook twee bestuursleden aanwezig zijn.
Na een geslaagde stemtest kun je officieel lid worden van het Jekadee.
En ben je enkele maanden lid, dan zal een bestuurslid een gesprekje aanknopen over jouw
koorervaringen; gaat alles naar wens; zijn er negatieve ervaringen, enz.

Eenmaal officieel lid ontvang je van één van de bestuursleden de volgende zaken:

een inschrijfformulier, waarin je tekent voor automatische incasso van de contributie: € 10,00 per
maand (2019) en voor het gebruik van jouw persoonlijke gegevens (wet AVG).

Een eigen (genummerde) klapper met het actuele zangrepertoire. Jij bent hier zelf
verantwoordelijk voor. Daarnaast is er nog een dunne klapper waarin ander repertoire zit, zoals
de liederen voor kerstmis of voor een concert.



Je krijgt een korte uitleg over statuten en huishoudelijk reglement en waar die te vinden zijn.
Tegenwoordig printen we die niet meer uit, maar staan ze op de site van het Jekadee.

* Repetitie:






Iedere vrijdagavond, van 20.15 uur tot ca. 22.00 uur, wordt er gerepeteerd in het kerkgebouw;
halverwege de repetitietijd is er een korte koffiepauze (koffie/thee/fris is gratis). Graag 20.10 uur
aanwezig, zodat we 20.15 uur ook echt kunnen beginnen.
De repetitie begint met inzingoefeningen om de stembanden “warm” te krijgen, waarna het
eigenlijke zingen begint.
Na de repetitie kan er onder het genot van een drankje nog gezellig “nagekaart” worden in de
ontmoetingsruimte.
Tijdens de zomervakantie van de basisschool vervallen de zangrepetities

* Optredens:




Het bestuur streeft ernaar om ca een keer in de twee jaar een groots concert te geven met een
origineel thema en veel nieuwe liederen.
Wij willen ook zoveel als nodig is, onze medewerking verlenen aan diensten voor de
Doornenburgse en de naburige gemeenschappen. Hieronder verstaan we avondwakes, 4 mei
viering, Allerzielen, eventueel rouw en trouwvieringen.
Verder willen wij tussendoor kleinere concerten of (gast‐)optredens geven, zodat we wat vaker
hoogtepunten hebben om naar toe te leven.

Alle data kun je vinden op de website onder “Agenda”. Die agenda wordt regelmatig ververst dus het is
zaak die gegevens te controleren en in je eigen agenda op te nemen.
Verder streven we ernaar om enkele malen per jaar elders te gaan zingen of een andere activiteit te
organiseren.
Via de mail ontvang je regelmatig de mededelingen die op de repetitie zijn gedaan.
Zijn er dringende zaken, dan ontvang je die via de app “Jekadee mededelingen”

* Indeling koor:
Het koor is onderverdeeld in vier zanggroepen (te weten de sopranen, alten, tenoren en bassen) en het
combo.
De bassen en de alten zijn de lagere; de tenoren en de sopranen zijn de hogere stemmen.
Het combo bestaat uit muzikanten en de dirigent.

* Bestuur:
Het koor Jekadee is een statutair gevestigde vereniging. Dat betekent dat de algemene
ledenvergadering niet alleen het bestuur kiest, maar ook beslist over allerlei belangrijke zaken.
Het bestuur van het koor Jekadee bestaat uit de volgende 7 personen (taak):

1. Esther Witjes
2. Irma Weijsenfeld
3. Henk Polman
4. Willy Hendriks
5. Tonny Niels
6. Ans Eeuwes
7. Myrjam Brom

(voorzitter)
(secretaresse)
(penningmeester)
(vice voorzitter, 2e penningmeester en ledenzaken)
(zangzaken)
(sociale zaken)
(per 1 nov 2019 bestuurslid)

De uitgebreide taakverdeling van de bestuursleden staat op de site van het Jekadee.
Het bestuur vergadert maandelijks. Als je meer informatie over het koor wilt, of vragen hebt, kun je
altijd contact opnemen met een van deze bestuursleden.

* Algemene ledenvergadering:
Een maal per jaar wordt er door het bestuur een algemene ledenvergadering bijeen geroepen.
Op deze vergadering is ieders aanwezigheid gewenst, omdat dan belangrijke beslissingen genomen
worden, waar iedereen mee te maken krijgt.
De datum voor deze vergadering en de agenda worden tijdig aan de leden bekend gemaakt.
Via de mail worden regelmatig mededelingen over verschillende zaken verspreid; hou de mail dus in de
gaten.
De statuten en het huishoudelijk reglement staan op de site van het Jekadee; www.Jekadee.nl.

* Absentie:
De aan‐ en afwezigheid tijdens repetities en uitvoeringen wordt door het bestuur geregistreerd. Als je
eens een keer niet aanwezig kunt zijn bij een repetitie, wordt er van je verwacht dat je afzegt bij Astrid
de Beijer, tel. 0481 425490 of 06‐10958923 of per mail via afmelden@jekadee.nl
Voor elke keer dat je afwezig bent, wordt € 0,10 gevraagd.
Zeg je niet af, dan wordt dat bedrag verhoogd naar € 0,25.
Het geld wordt een keer per jaar, na de ledenvergadering, geïnd door een lid van de MOV.
Dit geld komt ten goede aan de projecten van de MOV.

* Contributie:
Als nieuwkomer hoef je in de “proefperiode” geen contributie te betalen. Na de stemtest en vanaf het
moment dat je officieel lid bent geworden van ons koor, gaat de contributie in.
De contributie bedraagt € 10,00 per maand en wordt tweemaandelijks automatisch van de bank of giro
rekening overgeschreven, nadat jij het betreffende formulier getekend hebt.

* Corvee:
Iedereen heeft op toerbeurt een corveedienst (afwassen na afloop van een repetitie). Op het prikbord
hangt een corveerooster met data en dienstdoende koorleden. Kun je op een ingeroosterde dag niet,
ruil dan zelf met iemand anders en geef dit even door aan betreffend bestuurslid.

* Werkgroepen:
Er zijn nog enkele andere groepen actief bezig binnen het koor; hieronder volgt een korte beschrijving
van elke groep. Als je interesse hebt om je bij een van deze groepen aan te sluiten, neem dan contact op
met de betreffende contactpersoon.
* Actie groep:
De actiegroep verzorgt allerlei extra activiteiten, zoals puzzeltochten, feesten, 'n kerstboom, enz.
De leden van de actiegroep overleggen samen wanneer er een feest of een andere activiteit moet
worden georganiseerd of worden hiervoor benaderd door het bestuur.
Contactpersoon: Rita Ubbink, tel. 0481 454002.
* Schoonmaakgroep:
De schoonmaakgroep zorgt ervoor dat de ruimten die wij gebruiken er steeds weer pico bello uitzien.
Eenmaal per maand maken 2 koorleden uitgebreid schoon. Ook voor de materialen in het keukentje en
voor “de was” wordt gezorgd.
Contactpersoon: Myrjam Brom Schouten, tel. 0481 450010.
* MOV groep:
Het koor verleent haar medewerking aan de MOV groep Doornenburg. Deze groep houdt acties voor de
derde wereld en informeert de mensen over de problematiek in deze landen.
Deze groep hoort organisatorisch niet thuis bij het koor, maar is daar in 1978 uit voortgekomen en kan
sinds jaar en dag rekenen op de steun van het koor, bijv. bij de rommelmarkt en wandelactie.
Contactpersoon: Maria Niels, tel. 0481 421053.
Dus je ziet het: er is genoeg te doen bij ons koor. Schroom niet en meld je aan als je interesse hebt in
één van deze groepen!

* Communicatie:
* Website:
Sinds oktober 2005 beschikt het koor over een website, waarop je alle informatie van het Jekadee, de
agenda en het allerlaatste nieuws kunt vinden.
Het adres is: www.jekadee.nl
Contactpersoon: Tonny Niels, tel. 0481 421053 of Diana Jansen, tel. 06‐18181809
* Facebook:
Sinds 2014 beschikt het koor over een site op Facebook. Alle actuele informatie en nieuwtjes zijn daarop
te vinden. Contactpersoon: Desiree Visser, tel. 026 3253899.
*Mededelingen app:
In deze appgroep worden Jekadee mededelingen geplaatst. Ook wordt er veel via de app
gecommuniceerd als we op korte termijn gevraagd worden om bijvoorbeeld en avondwake te zingen.

Veel plezier bij ons koor!

06‐10‐2019

