
 

 
Jaarverslag 2019 van de Vereniging Vrienden van het Lied  
 
Inleiding 
In dit jaarverslag zijn kort de feiten beschreven uit 2019. Gedetailleerde informatie over de 
activiteiten is te vinden in de Nieuwsbrieven uit 2019, die op de site te lezen zijn.  
 
Bestuur 
Het bestuur was in 2019 ongewijzigd.  
De samenstelling van het bestuur was in 2019 als volgt: 
• Aat Klompenhouwer, voorzitter  
• Teuny van Wijgerden, secretaris  
• Frank Bakx, penningmeester  
• Eugénie Ditewig, bestuurslid  
 
Tijdens de ALV op 13 april werd aandacht gevraagd voor de vervulling van de vacatures in het 
bestuur.  De drie vacatures in het bestuur zijn in 2019 niet vervuld, ondanks dat er diverse oproepen 
gedaan zijn via de website en de Nieuwsbrief. Statutair kon het bestuur niet als geheel vergaderen, 
alleen in samenhang met de Commissies en de Raad van Advies voor Artistieke zaken.  
Het Dagelijks Bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, heeft 5 maal 
vergaderd. Het bestuur vergaderde eenmaal met de Commissie Concerten, de Commissie Website en 
Nieuwsbrief en de Raad van Advies voor Artistieke zaken en eenmaal alleen met hun voorzitters.  
 
Concerten en contactpersonen 
In de regio's werden in 2019 totaal 63 concerten gegeven, te weten 58 professionele concerten en 5 
leden-voor-ledenconcerten. In de meeste regio's vonden 3 solistenrecitals plaats.  
 
De contactpersonen zorgen onder meer voor de organisatie ter plekke, de Commissie Concerten 
voor de boekingen, programma’s en financieel-administratieve afhandeling van de regioconcerten. 
De programmacommissie (te bereiken via de mail: programma@vvhl.nl) bestond uit Alexandra 
d’Espinoza en Peter Keijzer. Op de ALV-vergadering werd Marie-Louise Beerling als nieuw lid van de 
programma-commissie geinstalleerd.  
De samenstelling van de Commissie Concerten was in 2019 als volgt: Annette Ovink (voorzitter), Ed 
Nozeman, Alexandra d’Espinoza (tot april 2019); Marie-Louise Beerling (vanaf april 2019), Peter 
Keijzer. Voor de organisatie van de Amateurcursus is een vacature.  
Voor de regio Den Haag heeft Mien Kaskens van Eekelen de taak als contactpersoon overgenomen 
van Helmi Verhoeven. In Haarlem heeft Guus Brockmeier afscheid genomen als contactpersoon. In 
Amsterdam nam Annemart Franken in december afscheid. In de regio Zwolle nam het echtpaar Bram 
en Else Drewes afscheid, zij worden opgevolgd door Ellen Steffers-Dekker als nieuwe 
contactpersoon.  
Helaas hebben de regio’s Limburg, Amsterdam en Haarlem einde 2019 nog geen contactpersoon. 
 
 
 



 

Ledenadministratie 
De ledenadministratie, inclusief de inning van de contributies, werd in 2019 zorgvuldig uitgevoerd 
door Wilma van der Stappen.  
Op i januari 2019 had de vereniging 957 leden. Op 31 december 2019 waren er 1008 VvhL-leden.  
Door opzeggingen zijn we begin 2020 gestart met 960 leden. In 2019 werd een actie gestart om meer 
jonge leden te werven; zij kunnen het eerste jaar gratis lid worden. In december 2019 hebben zich 14 
nieuwe jonge leden onder de 30 jaar aangemeld. 
 
Liedvriend, Nieuwsbrief en website 
Het verenigingsblad de Liedvriend heeft in 2019 twee afleveringen gehad. De (eind)redacteurs: Koen 
Wilgehof en Dees Sodaar verzorgen de uitgave samen met Dinant Krouwel.  
Er zijn in dit jaar elf digitale Nieuwsbrieven verstuurd, tekstueel verzorgd door Dinant Krouwel en 
opgemaakt door Tjaard Heikens. Zij houden ook de website bij. De Vrienden van het Lied is te vinden 
op Facebook en Twitter (@liedvrienden).  
In de maand december werd het nieuwe logo van de vereniging gepresenteerd. Er is een begin 
gemaakt met een update van de website. 
 
Raad van Advies voor Artistieke zaken 
De Raad van Advies voor Artistieke zaken vergaderde tweemaal en voerde veel overleg via de mail. 
De RAA heeft de jury samengesteld voor de auditie op 26 oktober 2019 en blijft solisten, concerten 
en programma's kritisch volgen. De Raad van Advies voor Artistieke zaken bestond in 2019 uit: 
Lodewijk Meeuwsen (voorzitter), Francine van der Heijden, Maarten Hillenius, Claudia Patacca en 
Leo Samama. Namens het bestuur is Eugenie Ditewig aanwezig bij de vergaderingen.  
 
Auditie 
Op 26 oktober vond in Utrecht de jaarlijkse auditie plaats. Er deden zes duo's mee, van wie sopraan 
Maartje Rammeloo en pianist Mark van Nispen zijn toegelaten tot de solistenlijst. De jury bestond uit 
de vocalisten Irene Maessen en Lodewijk Meeuwsen en de pianisten Maarten Hillenius en Micha van 
Weers en de musicoloog/componist Leo Samama met als juryvoorzitter Annett Andriesen.  
 
Dag van het Lied 
Op 18 mei werd de Dag van het Lied georganiseerd, in samenwerking met het Internationaal Lied 
Festival Zeist. Het motto van het Lied Festival was Invitation au voyage met als thema Het lied zonder 
grenzen. Op de Dag van het Lied lag de nadruk van het programma op het niet-Duitstalige lied. Deze 
Dag werd zeer goed gewaardeerd door de leden.  
 
Samenwerking met andere organisaties 
Naast de landelijke activiteit de Dag van het Lied in Zeist vonden In 2019 op regionaal niveau twee 
samenwerkingsconcerten plaats: in Haarlem wederom met de Sociëteit Vereeniging en in Twente 
een recital in samenwerking met Landgoed Singraven.  
 
  
 
 



 

Ten slotte 
In het jaar 2019 kon de vereniging twee nieuwe contactpersonen en nieuwe solisten verwelkomen 
en ook nieuwe leden. Vers bloed is goed voor de vereniging en een voorwaarde om door te kunnen 
gaan. Zo kunnen de Vrienden van het Lied in 2021 vieren, dat hun unieke vereniging 60 jaar jong is! 
 
Het bestuur, maart 2020 
 


