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COMPANY NEWS 

Agenda 
                            

25 november zondag 14:30 uur Optreden Die Buytenweye 
 

21 december vrijdagavond Optreden Kerstconcert in Oude Kerk 
 

11 mei 2019 zaterdag Optreden Alphens Korenfestival 
 
 

                     www.theswingingcompany.nl  
De ledensite met wachtwoord: Jubileum2019 

Barbara tel 06-25524340 

 
Van het bestuur  

 AVG, Algemene verordening gegevensbescherming staat op de website. 

 Op de website staan drie nieuwe Zipfiles met alle songs als pdf - en NoteWorthy file en song-
teksten. Deze zijn bijgewerkt tot 1 september. Nieuwere songs moeten los worden gedownload. 
Mocht je een nieuwe computer of tablet hebben of om wat voor reden dan ook alles opnieuw 
moeten uploaden dan kun je alles makkelijk binnen halen. 

  Wil je een fijn programma om muziek te lezen op je Android tablet, kijk dan eens naar “Mobile 
sheets”. Je   kunt er aantekeningen en lijsten in maken. Dit programma kost € 13,99. 

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zubersoft.mobilesheetspro&hl=nl 

 Op 16 juli is ons oud koorlid Corrie Jonckers na een lange ziekte overleden. 
In juli is ook oud koorlid Annemarieke Koopman plotseling overleden. Beiden hebben jaren bij de 
alten gezongen. 

Ledenadministratie 

 De afgelopen weken hebben we nieuwe leden mogen begroeten; de tenoren groep is uitgebreid 
met Jaap Mulder en Andries Bink. Ook zijn er bij de sopranengroep twee nieuwe aspirant leden, 
Linda Reijngoud-Chen en Evelien van Pinxteren. 
We hopen dat ze nog lang lid van ons koor blijven en wensen ze heel veel succes met het instuderen 
van het repertoire. 

 Toos Nicolaï heeft wegens te veel afwezigheid door vakanties haar lidmaatschap moeten opzeggen. 
Zij verzocht onderstaand bericht in de Company News te plaatsen. 
Beste bestuur en Lieve koorleden 
Hoop, dat jullie allemaal een fijne zomervakantie hebben gehad. Helaas ga ik stoppen met het 
zingen in het koor. Zoals jullie misschien gemerkt hebben, ben ik de laatste tijd niet veel geweest op 
het koor. De reden is dat ik veel op vakantie ben en in oktober gaan wij vier weken naar Zuid Afrika. 
Dat heb je als je pensionaat  bent. Ik vind, dat ik mij daarom niet genoeg in kan zetten voor het koor 
en optredens. Het was voor mij een moeilijke beslissing om, na 20 jaar lid te zijn van dit koor, er mee 
te stoppen. Ik heb het altijd heel erg naar mijn zin gehad en zal jullie missen. Ik bedank het bestuur, 
MEP-team en Miro voor jullie inzet voor het koor en in het bijzonder Barbara. Ik wens jullie nog veel 
zangplezier en kom zeker naar jullie concert volgend jaar. 
Lieve groetjes, Toos 

 Loes Wijsman had in januari haar lidmaatschap al opgeschort, maar heeft nu aangegeven definitief 
te stoppen als lid van ons koor. 

 Jacqueline le Kluse en Carolien Klein hebben hun lidmaatschap opgezegd. In de bijlage onder deze 
Company News is hun bericht te lezen en de reactie van het bestuur en MEP-team voor de leden. 

 Wim Kaptein heeft donderdag 25 oktober aangegeven helaas weer te moeten te stoppen met 
zingen wegens gezondheidsredenen. We wensen hem een spoedig herstel en hopen hem snel terug 
te zien.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zubersoft.mobilesheetspro&hl=nl


 
 
Optredens 2019  
De korendagen in PARADISO vinden plaats op 19 en 20 januari 2019. Hiervoor hebben wij ons weer 
ingeschreven. Nog even afwachten of we zijn geplaatst. 
 

Zaterdag 11 mei 2019 is het ALPHENS Korenfestival. Ook hiervoor hebben wij ons ingeschreven. In januari 
kun je aangeven of je wel of niet meezingt. 

 
Kleding bij optredens 
Het is gebleken dat bij de laatste optredens de richtlijnen voor kleding wat “losser” aan het worden zijn en 
soms wat teveel gaan afwijken van de richtlijnen. Kijk op de website nog eens naar de richtlijnen. 

 
Optreden 25 november in Die Buytenweye 

We zingen zondag 25 november om 14:30 uur in Woonzorgcentrum Die Buytenwweye, 
Chopinlaan 9, 2625 TD  DELFT. 

Aanwezig 14:00 uur 
Aanvang   14:30 uur. 
Kleding 
We dragen onze winter outfit. 
De heren dragen zwarte broek en overhemd met blauwe das en pochet. 
Dames dragen zwarte basiskleding met blauwe en/of groene blouse of shirt of jasje. 
 

Het programma is wat aangepast na ons laatste optreden, omdat de mannengroepen voor dit optreden 

uitgedund zijn. 

Don’t cry for me Argentina is als nieuwe song toegevoegd . 

 

 
Programma: 

Another op’nin’, another show 
Moon river 
Don’t cry for me Argentina  
True Colors  
Sway 
One moment in time 
I dreamed a dream 
On my own 
Bring him home 
For once in my life 

PAUZE 
Singin’ in the rain 
Conquest of paradise 
Phantom of the opera titelsong 
Learn to be lonely 
Any dream will do  
Beauty and the beast  
One 
Get me to the church on time 
Wouldn’t it be loverly 
I could have danced all night 
It don’t mean a thing 

 



 
 
 
Kerstoptreden 21 december 

Het CKC & partners organiseert op vrijdagavond 21 december een kerstconcert in de Oude Kerk in de 
Dorpsstraat. Hieraan doen een aantal muzikale disciplines en solisten mee. The S(w)inging Company mag 
hier drie songs zingen en voor de afsluiter zorgen waarbij het publiek mag meezingen. 
De songs hoeven uit het hoofd gezongen worden. 
 

Repertoire  Hope was born 
   For unto us 
   Let’s go Caroling 
Meezinger als 
afsluiter:  White Christmas 

 
 
Productie in 2019 
 Op de website staat op de homepage voor leden een link naar de pagina met informatie over de  
 productie in 2019. Deze zal steeds aangevuld worden. 

 Weet je een passende naam voor de productie dan horen wij dat graag. Stuur dan een mailtje 

 José, Ingrid en Sonja nemen weer de choreo voor hun rekening. 

 Rob Eichholtz schrijft het script voor The Phantom of the Opera. 
 
 
 

Zie de bijlage op de volgende pagina 
 

 



Bijlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste bestuursleden en overige leden 
van The S(w)inging Company, 
 
Zoals verteld aan het begin van de 
koorrepetitie van 11 oktober 2018 
beëindig ik hierbij mijn lidmaatschap 
van The S(w)inging Company. 
 

 
Al een hele tijd voel ik mij minder prettig binnen het koor en dat heeft voor mij voornamelijk met de volgende 
zaken te maken: 
-          De keuze van iedjes/musicals spreekt me steeds minder aan; zwaar, niet vrolijk, weinig tot geen 
swing, ouderwets.  Voor mijn gevoel is het evenwicht tussen vrolijke (up-tempo) nummers en emotionele 
ballads uit balans. De liedjes die de laatste tijd aan ons repertoire zijn toegevoegd, zijn zeker niet recent 
maar (bijna) allemaal minimaal 10 jaar oud. De huidige muziekkeuze geeft mij steeds minder energie en 
dooft mijn enthousiasme. Als voorbeeld: wij begrijpen niet dat er voor 2 zware musicals als The Phantom en 
Evita wordt gekozen voor 1 concert. 
-          Door de huidige muziekkeuze komt de naam van ons koor, The S(w)inging Company, nauwelijks of 
niet tot uiting, naar mijn mening. 
-          De muziekkeuze is al jaren onderwerp van gesprek (in diverse ALV’s, via enquêtes en de evaluatie 
van het afgelopen concert) en toch zie ik niet dat er andere keuzes met betrekking tot het repertoire worden 
gemaakt. 
De bovenstaande 3 punten hebben Jacqueline en ik op woensdag 19 september aan het bestuur 
voorgelegd. Daarnaast hebben wij specifiek verzocht om te horen uit welk repertoire het concert van 2019 
zal bestaan. Tot op heden hebben we daar nog geen inhoudelijke reactie van het bestuur op mogen 
ontvangen, waardoor we ons allebei niet serieus genomen voelen.  
 

Op dit moment heb ik mijn plezier in zingen helaas behoorlijk verloren. En nu het programma voor het 
volgende concert wel bekend is (het werd 25 september op de website geplaatst), heb ik helaas moeten 
besluiten niet verder bij The S(w)inging Company te willen blijven zingen. 
Het gaat me aan mijn hart; tenslotte heeft dit koor op de begrafenis van (mijn zoon) Marco gezongen en dat 
schept een behoorlijk emotionele band. 
Graag wil ik nog mijn waardering uitspreken voor alle inzet die de diverse leden t.b.v. The S(w)inging 
Company koor hebben uitgeoefend of nog uitoefenen. 
Ik wens jullie een mooie s(w)ingende toekomst! 
 
Liefs, Carolien 



Beste leden,            Zoetermeer, 23 oktober 2018 
 
Opzeggingsbrieven van leden worden alleen in de Company News opgenomen als het betreffende lid 
aangeeft  
dit te willen. Carolien en Jacqueline hebben uitdrukkelijk verzocht om plaatsing dus bijgaand treffen jullie 
hun brieven aan. 
Het bestuur vindt het erg jammer dat zij hun lidmaatschap na zoveel jaren hebben beëindigd. Zij zijn altijd 
betrokken en actieve leden geweest en we zullen ze zeker missen. 
Verder wil het bestuur graag het volgende opmerken: 
Klachten en wensen van leden worden te allen tijde zeer serieus genomen, maar een gedegen antwoord 
vergt soms tijd. 
Op 19 september is de brief van Carolien en Jacqueline via de e-mail ontvangen. Op 20 september heeft het 
bestuur de ontvangst  via de e-mail bevestigd en tevens aangegeven dat hun klachten en wensen zeer 
serieus genomen worden en besproken zullen worden. In een vervolgmail gaf Carolien aan dat een 
gedegen onderbouwde reactie op hun brief niet direct verwacht werd. 
Door ziekte en familieomstandigheden bij 2 van de 3 bestuursleden kon de bestuursvergadering van 25 
september jl. waarin over de brief gesproken zou worden niet doorgaan en het was niet mogelijk een 
nieuwe datum vast te leggen. Pas in de week van 8 oktober werd duidelijk dat het voltallige bestuur 
aanwezig kon zijn bij de MEP-vergadering van 15 oktober jl. Als eerste punt op de agenda stond de brief 
van Carolien en Jacqueline.  
 
Na de boven genoemde e-mailwisseling is er geen contact meer geweest met Carolien en Jacqueline 
waardoor zij niet goed op de hoogte waren van het hoe en wanneer hun brief besproken zou worden. Op 
11 oktober jl., 3 weken na hun e-mail en nog voor de vergadering van 15 oktober jl., hebben zij onverwacht 
hun lidmaatschap al beëindigd en mondeling toegelicht tijdens de repetitie. Zij wilden niet langer wachten 
op de reactie van bestuur en MEP-team. Het bestuur en het MEP-team vinden dit heel erg jammer. 
Het bestuur erkent en betreurt dat de communicatie, mede door de persoonlijke omstandigheden, niet 
goed geweest is en zal samen met het MEP-team maatregelen nemen om dit in de toekomst te voorkomen.  
Op 15 oktober jl. hebben bestuur en MEP-team ondanks dat Carolien en Jacqueline hun lidmaatschap al 
hadden opgezegd uitgebreid gesproken over hun brieven. 
Het Bestuur en MEP-team begrijpen dat sommige leden niet al ons repertoire leuk vinden, maar het is 
binnen een grotere groep onmogelijk iedereen helemaal tevreden te stellen.  
Tijdens de Algemene Vergadering van 22 maart jl. is al een groot gedeelte van het programma van ons 
jubileumconcert bekend gemaakt en dit staat in de notulen die sinds mei op de website staan. 
Aan de wens van leden om nog maar één mini-musical te doen met minder en kortere toneelstukjes 
tussendoor is gehoor gegeven. Ook zijn n.a.v. eerder gehouden enquêtes een aantal ( Nederlandstalige) 
nummers op het programma gezet. Overigens bleken veel van de  bij deze enquêtes aangedragen nummers 
niet geschikt voor ons koor (beoordeling daarvan ligt bij de muzikale leiding) of  er was geen SATB-
arrangement beschikbaar. 
Dat we de Phantom gaan doen werd tijdens de nieuwjaarsborrel door een groot deel van de leden met 
enthousiasme ontvangen. Van de musical Evita zingen we alleen de titelsong. Moderne(re) nummers in het 
jubileumprogramma opnemen is, op het nummer van Douwe Bob na, niet gebeurd. De overweging was dat 
het programma voor het concert al vrijwel helemaal vast stond. 
Het is overigens onmogelijk om met ons koor meer dan 20 geheel nieuwe nummers in te studeren in de tijd 
die  beschikbaar is tussen twee concerten in. Daarom staan er ook altijd een aantal ‘oude’ nummers op het 
programma. 
Over de keuze van de songs voor het concert valt natuurlijk te  twisten, maar dat zal bij welke keuze dan 
ook zo zijn.  
 
Tijdens de vergadering van 15 oktober jl. is besloten dat bestuur en MEP-team voor de tijd na het 
jubileumconcert serieus op zoek gaan naar een aantal moderne nummers die geschikt zijn voor ons koor en 
die dus aan ons repertoire toegevoegd kunnen worden.  
Vast staat echter dat TSC geen popkoor is, maar een koor dat evergreens, musical- èn populaire songs zingt. 
Onze kracht ligt vooral in de ballads en musicals.  
De leden zullen op de hoogte gehouden worden en er ook bij betrokken worden.  
Het Bestuur, Barbara Ardaseer   Het MEP-team, Irene Bussenius 
       Piebe Belgraver      John Blom 

Josephine van der Flier      Juliette Martens   


