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Welkom bij het Lauwersconsort. 

 

U hebt zich bij ons koor aangesloten of u wilt dat gaan doen. Dat is een goed 

idee,  u bent van harte welkom.  

Om u wegwijs te maken in de dagelijkse gang van zaken van ons koor, 

geven we u op deze manier enige uitleg. 

 

Lauwersconsort. 

De officiële naam van het koor is: “kamerkoor Lauwersconsort”, kortweg het 

“lauwersconsort” of het “LC” genoemd. 

Het leden aantal schommelt rond de 20. 

Sinds de oprichting van het koor in  januari 1987, is Jan Pranger onze vaste 

dirigent. 

 

Repetities. 

We repeteren op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. We beginnen stipt 

om 20.00 uur met inzingen. 

Mocht u eens aan de late kant zijn en het koor is al aan het inzingen, dan 

verzoeken we u even te wachten met binnenkomen. Het”binnendruppelen” 

leidt de aandacht te veel af van de inzing oefeningen.  

Om 21.00 uur is er een pauze van 15 minuten. U kunt dan voor eigen 

rekening een kopje koffie/thee drinken.  

Tijdens de repetities geeft de dirigent veel nuttige aanwijzingen. Het is dus 

raadzaam om altijd een potlood bij de hand te hebben. 

Tijdens de schoolvakanties repeteren we niet. Wat de data zijn waarop we niet 

repeteren, ziet u op het bijgevoegd schema. 

Als er onverhoopt geen repetitie is, dan maakt het bestuur dat bekend door 

middel van een e mail bericht. Het is dus zaak om even uw mail te bekijken 

voordat u naar het koor gaat. Heeft u geen e mail, dan krijgt u een telefoontje. 



Thuis studeren. 

De repetities worden zo weinig mogelijk gebruikt voor het instuderen van 

noten. Het is de bedoeling dat u dat thuis doet. Onze dirigent geeft wekelijks 

door wat voor de volgende repetitie ingestudeerd moet  worden . Ook komt het 

voor dat we  met een repetitie schema werken. 

 

Afmelden voor een repetitie. 

Het kan natuurlijk voorkomen dat u verhinderd bent om te komen.  

Het is regel bij ons koor dat de leden zich dan even afmelden. U kunt dat op 

de voorgaande repetitie  bij de voorzitter doen of telefonisch bij de secretaresse. 

Op dit moment is dat Dini Pool . Telefoon: 0594-212872 of  

06-12965386. 

Ook hebben we de regel dat minimaal 80% van de repetities bijgewoond dient 

te worden. Als dit vlak voor een uitvoering niet lukt, dan kan de dirigent 

besluiten dat u niet mee kunt doen aan de uitvoering. 

Verder wordt van ieder lid verwacht dat hij of zij op een generale repetitie 

aanwezig is. 

 

Extra repetities. 

Als het aantal repetities niet toereikend is voor een goede uitvoering, dan 

wordt er  een extra repetitie gehouden. Doorgaans is dit op een vrijdagavond of 

op een zaterdag.  

 

De uitvoering. 

Het Lauwersconsort geeft in de regel twee keer per jaar een uitvoering. In het 

voorjaar en in het najaar, of een kerstconcert. 

Het komt ook voor dat het LC gevraagd wordt hun medewerking te verlenen. 

 

Kleding. 

Tijdens een uitvoering dragen de koorleden zwarte kleding. De heren in een 

zwart pak met een zwarte coltrui, de dames in effen zwart, zonder gekleurde 

sjaaltjes of opvallende sierraden. 

Ook de map die we voor de muziek gebruiken, is zwart. 

 

De financiën. 

Momenteel bedraagt de contributie € 18, 15 per maand. Voor echtparen is het  

€ 30,-- per maand. De betaling gaat via een maandelijkse automatische 

overschrijving. 

De leden betalen zelf de muziek/partituur. 

 



Het bestuur. 

Het bestuur bestaat uit drie personen. Henk van Dijk is de voorzitter,  

Henk van der Veen de penningmeester en Dini Pool de secretaresse. 

Regelmatig komt het bestuur bij elkaar. Minstens één keer in de zes week. 

Als nodig is, vergaderen we natuurlijk vaker. 

Voor het organiseren van een uitvoering roept het bestuur regelmatig de hulp 

in van koorleden. Zo doet b.v. Otto Lappöhn de p.r. werkzaamheden voor het 

bestuur. 

 

Ledenvergadering. 

Eén keer per jaar, op de eerste repetitie van het jaar ,houden we een algemene 

ledenvergadering. 

Het verslag van de voorgaande ledenvergadering, het jaaroverzicht en het 

financieel jaaroverzicht worden ruimschoots van te voren aan de leden 

uitgereikt. 

 

 

Tot slot. 

We vinden het fijn dat u lid bent geworden of dat u serieus overweegt om lid 

te worden. 

We hopen dat u zich snel thuis voelt op ons koor en hopen dat u, net als wij, 

een plezierige tijd hebt. 

Hebt u nog vragen? Schroom niet en benader een van de bestuursleden. 

Voor de volledigheid treft u bij dit schrijven een repetitieoverzicht aan en een 

huishoudelijk reglement. 

 

 

Het bestuur van het Lauwersconsort 

Henk van Dijk 

Henk van der Veen 

Dini Pool 

 

 

 

 

 

 

 

 


