Jaarverslag 2014
Popkoor True Colours

Inleiding
Het jaarverslag schetst in vogelvlucht het reilen en zeilen van True Colours in 2014. Met dit
document brengt het bestuur van True Colours aan haar leden verslag uit van de activiteiten van
de vereniging.

Doelstellingen 2013-2018
In oktober 2013, bij het vijfjarig bestaan van True Colours, hebben we een aantal doelstellingen
geformuleerd voor de volgende vijf jaar. Dit zijn:
1. nieuwe leden werven;
2. leden komen met plezier zingen (hiervoor is nodig: uitdaging, enthousiasme en
discipline);
3. regelmatig optreden;
4. financieel gezonde vereniging;
5. goed lopend bestuur.
In dit verslag zullen we aan de hand van deze doelstellingen verslag doen van het afgelopen jaar.
Met uitzondering van de vierde doelstelling: om een beeld te krijgen van onze financiële situatie
verwijzen we graag naar ons financiële jaarverslag.

Enorme groei ledenaantal
In het afgelopen jaar is het aantal leden heel sterk gegroeid en stabiel. Aan het begin van 2014
telde True Colours 23 leden. Gedurende het jaar vertrokken 6 leden en kwamen er 20 leden bij.
Aan het einde van 2014 hadden we een ledental van maar liefst 37 leden!
Vanaf de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV, maart 2014) hebben de volgende leden hun
lidmaatschap opgezegd: Hans van Veghel, Martin Haasakker, Rick Sanders, Linda van Nieuwkerk,
Willy van Rijn, Annemieke Janssen en Aafke Steenhuis (een aantal van hen kwam erbij in 2014 en
vertrok ook weer hetzelfde jaar). We bedanken iedereen voor zijn / haar inzet en enthousiaste
inbreng tijdens repetities, optredens en andere activiteiten.
De volgende mensen zijn erbij gekomen (en nog steeds lid, hopelijk zijn we niemand vergeten,
anders excuses): René Bertens, Bernadette Delissen, Marieke Dieden, Armelle Tieke, Ans de Wit,
Stephanie Flapper, Hans Hermsen, Mart de Louwere, Mariothé Linnartz, Eveline Kersten,
Manuela Lunz, Henny Smulders, Kees Steenhuis en Joerie Beckers. Een hartelijk welkom namens
het gehele bestuur aan jullie allemaal.
Inmiddels hebben we 9 zangers, waardoor we recentelijk op konden splitsen in bassen en
tenoren. We kunnen nu 4-stemmig of soms zelfs 5-stemmig zingen: een droom die is
uitgekomen! Ook de band is weer helemaal compleet met Joerie op de bas en swingt als nooit
tevoren. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom, met name tenoren en bassen, maar ook een
enkele sopraan.
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Ledenwervingsacties
De enorme groei van het ledental in 2014 was vooral te danken aan een open repetitie die we
hielden op 3 februari 2014. We hadden drie tot vijf nieuwe mensen verwacht, maar het waren er
uiteindelijk maar liefst 16, waarvan maar liefst vijf mannen! Dit hadden we totaal niet verwacht,
ook al hadden we een groot artikel met foto op de voorpagina van De Schakel, een aankondiging
in het Eindhovens Dagblad en hadden we ons best gedaan met het verspreiden van posters en
flyers. Van tevoren hadden zich slechts een paar mensen opgegeven, maar op de avond zelf
bleven ze maar binnen stromen…. Wellicht kwam het door het aanbod van een taart voor de
eerste man die zich op zou geven?? Wat het ook was, we waren helemaal overdonderd!
Onze dirigente Leonie Tielemans had gelukkig 25 kopieën gemaakt van het nieuwe nummer Hey
Soul Sister, maar dat was nog te weinig… Daar stonden we dan ineens met een koor van meer
dan 30 mensen, bijna twee keer zo groot dan we gewend waren. En met acht, in plaats van drie
mannen! Dat klonk wel even anders. Echt superleuk!

We adverteren nog steeds (gratis) in het Eindhovens Dagblad, De Schakel en in de gemeentegids
(ook op Internet). Bovendien ontvangen oud-leden en andere belangstellenden onze
nieuwsbrief. Ook delen we regelmatig flyers uit (vaak met een uitnodiging voor een volgend
optreden of een repetitie) en maken we soms gebruik van posters bij optredens.

Band versterkt met vaste bassist
Sinds december 2014 hebben we gelukkig weer een vaste bassist die er elke week bij is: Joerie
Beckers. Joerie is nog maar 13 jaar en daarmee de jongste van True Colours, maar hij speelt nu al
de sterren van de hemel. Of het nu op basgitaar, gitaar of piano is, Joerie is van alle markten
thuis. We zijn heel blij dat hij onze band is komen versterken.
Joerie heeft de plaats ingenomen van Martin Haasakker als bassist. Martin had al enige tijd
geleden aangegeven True Colours te willen verlaten. Hij heeft jarenlang met heel veel plezier (ja,
zelfs vanaf de eerste repetitie!) meegespeeld in de band. Maar het is niet meer te combineren
met zijn vriendin in Utrecht en de rest van zijn drukke (sociale) leven. Hij heeft ons nog een tijdje
‘uit de brand’ geholpen bij concerten, maar dat was natuurlijk geen ideale situatie. Martin
bedankt voor je inbreng in de afgelopen zes jaar! We zullen binnenkort nog officieel afscheid
nemen van Martin.
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Optredens
In 2013 hebben we drie optredens verzorgd. Hieronder een korte bloemlezing van deze
optredens.

Gezellig Koningsconcert op 26 april 2014 in Den Hof, Aalst-Waalre
Op zaterdag 26 april vanaf 14.00 uur traden we op tijdens de
vrijmarkt in winkelcentrum Den Hof in Aalst-Waalre. Het was
een drukte van belang voordat we überhaupt gingen zingen.
Er moesten namelijk allemaal nog ballonnen opgeblazen
worden en voorzien van flyers met daarop de aankondiging
van ons 5-jarig jubileumconcert... Kinderen gingen rond over
de vrijmarkt bij winkelcentrum Den Hof om de ballonnen
rond te brengen en tijdens het concert op de vrachtwagen
werden de eerste kaarten al verkocht. Het was lekker weer
en ook al was het niet ons beste optreden, het publiek was
heel enthousiast.
Voor een aantal mensen van True Colours was het best
spannend, want zij traden voor het eerst op met ons
popkoor. Na afloop vroeg de organisator Leonie “en plein public” of we volgend jaar weer
meedoen, waarop ze spontaan ‘ja’ zei.

Lustrumoptreden True Colours overtreft stoutste verwachtingen
Op 14 juni jl. zong en speelden we de sterren van
de hemel tijdens onze eerste lustrumvoorstelling
ter ere van het 5-jarig bestaan van True Colours.
In de muzikale voorstelling getiteld “True
Colours, the making of… “ werd op professionele
wijze het ontstaan, de hoogte- en de
dieptepunten in de geschiedenis van True
Colours neergezet.
Onze pianist Joost van der Knaap is
theatermaker. Hij schreef en regisseerde de
voorstelling samen met onze dirigente Leonie
Tielemans op basis van brainstormsessies met
een groep leden. De muziek en het spel spatten
ervan af!
’t Hazzo was omgetoverd in een echt theater
met een 4-koppige band op een verhoging, het
koor ervoor en een huiskamer waar Vijko Top,
verteller van het stuk, het publiek meenam in de
avonturen van de leden: de bewogen
geschiedenis van True Colours. Er was zelfs een
catwalk die na de pauze werd gebruikt werd om een modeshow te geven, waarin de nieuwe
kledinglijn werden geshowd. Dit opgeluisterd door Tonnie van Asten, die zich ontpopte als een
ware modereporter.
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De volledig eigen productie sprak erg tot de verbeelding bij jong en oud, zowel bij mensen die
dichtbij het koor staan, als bij mensen die van buiten kwamen. De hilariteit was compleet toen er
een echt Candlelight gedicht werd voorgedragen inclusief Jan van Veen-stem en dwarsfluit
begeleiding. “Maandag, de dag na zondag, en van weer een week te gaan…”. Dit zegt eigenlijk
alles: het koor genoot zelf ook op en top, van de avond, het publiek en elkaar. En het geheel
werd afgesloten met een spetterende afterparty waar volop gedanst en gezongen werd.
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Kerstconcert op 14 december op de Donksbergen in Duizel
Helaas ging ons jaarlijkse optreden in de binnenstad van Eindhoven in 2014 niet door wegens de
crisis onder de winkeliers. We hebben toen een alternatief gezocht en kwamen uit bij Lunet zorg.
Een van de woonparken van Lunet zorg, waar veel mensen met een verstandelijke beperking
wonen, is de Donksbergen te Duizel. In de aula hebben we een optreden verzorgd met veel
mooie en swingende Kerstnummers. Ook al duurde het even voor het gezellig druk werd, het
publiek was zeer betrokken en dankbaar.
Spannend, maar vooral hilarisch was het moment dat de bus van Joost vastzat in de modder
toen we aan het eind van het concert naar huis wilden. Gelukkig brachten de sterke dames en de
slimme mannen van True Colours uitkomst en konden we toch nog met zijn allen aan de
heerlijke en oergezellige borrel bij Antoinette thuis!

Sociale activiteiten
Niet alleen de repetities en de optredens van True Colours, maar ook de diverse sociale
activiteiten zijn erg plezierig (zoals de hierboven beschreven Kerstborrel bij Antoinette).
Hieronder meer over de sociale activiteiten van 2014.
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Barbecue op 28 juni bij Claudia (en Joost) thuis
Op 28 juni 2014 was er
weer een gezellige
barbecue bij Claudia (en
Joost) in de tuin. Joost
stond weer heerlijk te
braden achter zijn megabarbecue met dank aan de
bijdrage van True Colours
van vorig jaar. Natuurlijk
bracht Henri onze grote
fles Schrobbelèr weer
mee. Ik weet niet wat
Henri met die fles doet,
maar het lijkt wel alsof hij
zichzelf elke keer vanzelf
bijvult ;-) . Jammer van de regen, maar dankzij de actie van Hans van Veghel met een extra tent
kon iedereen toch nog redelijk droog staan… Het was weer supergezellig en volgens mij heeft
iedereen lekker gegeten. Vooral de karaoke was een groot succes met dank aan Nicole, de
oudste dochter van Joost.

Release party Leonie op 19 juni in Eindhoven
Op 19 juni was het eindelijk zover. Een spannende avond voor
Leonie en haar band: de presentatie van haar eerste EP in De Oude
Rechtbank in Eindhoven. True Colours was goed vertegenwoordigd
en we hebben genoten van de muziek in de gezellige huiselijke
sfeer van dit oude pand.

Bestuurswisseling
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in
maart 2014 hebben Jan Moonen
(penningmeester) en Henri Rommelse
(bestuurslid) definitief afscheid van ons
bestuur genomen. We danken hen voor hun
jarenlange inzet voor True Colours!
Bert Delissen werd unaniem gekozen tot
nieuwe penningmeester en Anita van
Schijndel tot nieuwe bestuurslid. We zijn
inmiddels weer een sterk bestuur dat de
toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.
Wat wil je ook met zo’n groot en plezierig
koor!
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Overig nieuws: na 5 jaar tijd voor iets nieuws
Ons 5-jarig bestaan was een goede aanleiding voor een nieuw logo en daarmee samenhangend
een nieuwe kledinglijn voor optredens. Het vorige logo was een bestaand logo dat we bij de start
van True Colours van Internet hebben “geplukt”. We vonden het bij nader inzien eigenlijk te soft
en een beetje rommelig. Jopie Schekkerman heeft voor ons een nieuw logo ontworpen. We zijn
er heel blij mee en best een beetje trots op:

De eerste schets van Jopie Schekkerman was meteen in de roos, maar daarna was het nog wel
even puzzelen om het echt helemaal naar onze zin te krijgen. Maar het is precies geworden wat
we willen uitdragen: verbondenheid, muzikaliteit en vrolijkheid. Bovendien is het eigentijds en
kleurrijk.
Ook de kledinglijn voor optredens hebben we in 2014 aangepast aan de kleuren van het nieuwe
logo. Als basis houden we zwart, maar de accentkleuren zijn voortaan rood, geel, groen en paars.
Bovendien kregen we, naast onze interne discussiegroep op Facebook, een externe Facebookpagina. Met dank aan Jolanda Nagel van True Colours! Hiermee zijn we meer zichtbaar naar
buiten en natuurlijk is het ook gewoon leuk. De link is: www.facebook.com/popkoortruecolours.
Eind 2013 is hier ook nog een eigen Dropbox-map bijgekomen om interne bestanden uit te
wisselen en te downloaden. Denk hierbij aan geluidsopnames, midi-files, bladmuziek, foto’s en
video’s.

Tenslotte
Het zesde jaar van True Colours was een bijzonder succesvol jaar. De groei van het ledenaantal
was overdonderend en zorgde voor een enorme boost. Het was wel even spannend hoe dit zich
zou ontwikkelen (we waren in één klap twee keer zo groot). Gelukkig voelden de nieuwe leden
zich snel thuis en werden we snel weer een groep. Ook pakten ze zowel de oude als de nieuwe
nummers snel op, waardoor we 2,5 maand later alweer met zijn allen op konden treden. Het
muzikale niveau ging omhoog, de sfeer was beter dan ooit en het enthousiasme en de discipline
namen toe in 2014. Zeker ook dankzij de muzikale en leidinggevende kwaliteiten van Leonie als
dirigent en Joost als bandleider.
Het lustrumconcert was echt het hoogtepunt in de geschiedenis van True Colours: ons eerste
avondvullende programma. Het was hard werken, maar echt de moeite waard en
hartverwarmend om te zien hoe betrokken iedereen was, van begin tot eind.
Voor 2015 zal de focus van True Colours vooral liggen op het verder uitbouwen van onze
muzikale kwaliteiten en de verbondenheid met elkaar. Er staan alweer een paar leuke optredens
en activiteiten gepland voor 2015, die zeker zullen bijdragen aan het plezier van het zingen en de
verdere profilering van True Colours.
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Het bestuur dankt alle leden voor hun inzet in het afgelopen jaar, Leonie Tielemans en Joost van
der Knaap voor hun muzikale leiding en niet te vergeten ’t Hazzo voor het wederom beschikbaar
stellen van een fijne repetitieruimte. Wij hopen en vertrouwen erop dat wij ook in 2015 de steun
van velen mogen houden, zodat wij in staat zijn een goede en mooie bijdrage aan de cultuur - en
gezelligheid - in Waalre te leveren.

Claudia Ketting
Namens het bestuur van Popkoor True Colours
www.popkoortruecolours.nl
Waalre, 28 februari 2015
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