NOTULEN
29e Algemene Ledenvergadering
dinsdag 19 februari 2019
Voorzitter:
Peter Bloemendaal
Notulist:
Betsie Port

Locatie:

Maranathakerk op ‘t Harde

Afwezig met kennisgeving: Engel de Nooij, Fenny Dekter, Christl Wassenaar.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering door ons als koor zelf te danken voor het koor zijn. Noemt hierna de
commissies en de inzet van alle vrijwilligers om het mogelijk te maken om samen koor te zijn, zoals:
Concert Organisatie
Koormeester
Groepshoofden
Lief & Leed Commissie
Website beheer/ AVG-functionaris
Bibliothecaris
Beheerder presentielijsten
Kascontrole Commissie
Nazit Commissie
Nieuwjaar buffet Commissie
Muziek Commissie
Worstactie
Bestuur en administrateur.
2. Notulen ALV 27 februari 2018
Enkele punten waarop teruggekomen werd n.a.v. de notulen
• Het financiële plaatje en de aanvangstijd werden nog aangestipt rond het herdenkingsconcert op
4 mei.
• In Epe schijnt volgend jaar een korenoptreden op 5 mei te worden georganiseerd met oog op 75
jaar bevrijding. Bep Pol wil hiernaar informeren.
De notulen worden hierbij goedgekeurd en vastgesteld.
3. Bestuursmededelingen
Contributie 2018
De contributie voor 2019 wordt per 1 maart 2019 met €1,- verhoogd van €22,- naar €23,-; echtparen van
€19,50 naar €20,50.
Concerten
De concerten voor 2019 zijn bekend; voor 2020 gaan de Muziek Commissie en het bestuur zich beraden.
Muziek wat door leden is voorgesteld; samen met Muziek Commissie bekijken en terugkoppelen naar die
leden.
Er wordt voor 2020, zowel bij de gemeente als de provincie subsidie aangevraagd voor ons concert op 4
mei, omdat het de 75ste herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog is.
Repetitor
De inzet van de repetitor wordt met de leden besproken; tijdens de beginfase van het instuderen wordt het
als minder productief ervaren, als positief ervaren dat de dirigent zich beter op het koor kan richten en
beter oppikt als dingen nog niet goed gaan.
Groepshoofd sopranen
Omdat Christl Wassenaar ons gaat verlaten, is Barbera Hoogland benoemd als groepshoofd van de
sopranen. Heel fijn dat ze dit wil doen.
Stemvorming
Dit wordt in maart door bestuur opgepakt.
Stemtest 75+
Wordt tijdens het komende Groepshoofden-overleg besproken.
Rouw- en Trouwboekje
Wordt tot nu toe niet veel gebruikt. Het idee wordt geopperd om er aan het eind van de repetitie als
afsluiting wat uit te zingen. Dit wordt met de dirigent besproken. Het bestuur heeft al besloten dit “ter
gelegener tijd” in te studeren.
AVG-functie
We zijn heel blij dat Kees van Veelen deze taak op zich wil nemen.

4. Jaarverslag 2018 wordt goedgekeurd en vastgesteld.
5. Financieel verslag 2018
Jaarrekening 2018 en Balans
Er is een tekort opgetreden bij de afgelopen concerten van €6300,-. Hier moeten we de komende
concerten rekening mee houden.
Financieel overzicht: Naast het opmerken van een foute optelling in het systeem, is het allemaal duidelijk.
Begroting 2019
Genoemd wordt dat het najaar concert van 2019 budgettair neutraal moet blijven, alleen orgel.
Er wordt opgemerkt dat het jammer wordt gevonden dat we er op 4 mei altijd negatief bij inschieten, zodat
we minder musici mee kunnen laten werken.
6. Verslag Kascontrole Commissie
Bep Pol doet verslag van de controle op de financiële administratie, die ze samen met Mariska Boer heeft
uitgevoerd; deze was keurig in orde.
Naar aanleiding van de uitgevoerde kascontroles worden de administrateur en bestuur gedechargeerd.
7. Verslag L&L Commissie door Hannie Schuit, doet verslag van de uitgaven.
8. Benoeming nieuw lid Kascommissie
Aftredend Bep Pol, er heeft zich nog geen nieuw lid naast Mariska Boer aangekondigd, we gaan mensen
benaderen.
9. Bestuursverkiezing
Corrien Beeke is door omstandigheden genoodzaakt haar bestuursfunctie neer te leggen. Zij heeft een
aantal maanden actief meegedraaid.
Helen Vane is aftredend, we zijn erg blij dat ze zich herkiesbaar stelt. Ze wordt onder luid applaus
herkozen.
We zijn naarstig op zoek naar een extra bestuurslid.
10. Rondvraag
- Moment ledenvergadering
Enkele leden geven aan wat later op de avond en wat meer tijd te willen krijgen om koorzaken te
bespreken, zoals:
• Het instuderen van de koorstukken,
• Koordiscipline
- Het sturen van kaartje met de verjaardag wordt ter discussie gesteld als kostenbesparing, maar
wordt ook als mooi gebaar gezien van de commissie van Lief en Leed
- De vraag of er weer eens nieuwe koormappen voor optredens kunnen worden besteld.
- Mededeling dat Diederik zijn stemtest goed heeft doorstaan.

De vergadering werd besloten met het uitreiken van bloemen aan Kees van Veelen voor het vele werk dat
hij voor het koor doet en ook aan een aantal leden die afscheid nemen van hun functie: Bep Pol
(coördinatie Nieuwjaarsbuffet), Corrien Beeke (bestuurslid) en Christl Wassenaar (groepshoofd).
Hannie Schuit heeft een dankwoord voor bestuur met attentie.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.10 uur onder applaus voor het bestuur.
Huldiging

Na de afsluiten volgt de huldiging van 4 leden die 25 jaar lid zijn van ons koor: Anky Beekman, Corry
Kalksma, Engel de Nooij en Willem Weiland. De heer Rick Mulder van de KCZB sprak de jubilarissen toe,
waarbij hij hun verdiensten voor het koor aanstipte en hun een mooie herinneringssculptuur met oorkonde
uitreikte. Namens het koor kregen zij ook een prachtig boeket overhandigd. (Engel de Nooij krijgt de
onderscheiding i.v.m. afwezigheid op een later moment.)
Corrie Kalksma was er met haar man Maarten; hij kreeg een bloemenmand vanwege zijn verdiensten
t.b.v. de worstenactie in het verleden en het organiseren van een gezellige feestavond.
Bestuur noot: Na afloop van de vergadering heeft Hannie Schuit zich beschikbaar gesteld als bestuurslid.
Oldebroek, 8 maart 2019

