NOTULEN
30e Algemene Ledenvergadering
Gehouden:
25 februari 2020
Voorzitter:
Peter Bloemendaal
Notulist:
Betsie Port

Locatie:

Maranathakerk op ‘t Harde

Afwezig met kennisgeving: Henk Rouwenhorst, Dirk van Arken, Engel de Nooij, Henk Vlieger, Francien
van Hartingsveldt, Corrie Kalksma, Willy Lotterman, Loes van Rijn, Hilde van der Velde.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering door de leden die in groot aantal aanwezig zijn, van harte
welkom te heten. Dank aan de dirigent en alle leden, want samen zetten wij ons in voor repetities
en concerten. En op heel veel fronten als hieronder genoemd:
-

Concert Organisatie
Koormeester
Groepshoofden
Lief & Leed Commissie
Website-/ AVG- en financiële administratie
Bibliothecaris
Muziekcommissie
Kascontrole Commissie
Nazit Commissie
Nieuwjaars Commissie
Organiseren worstactie
Bestuur.

2. Ingekomen stukken
• Voor de Muziekcommissie ingekomen voorstellen.
• De vraag of aanwezig zijn tijdens de generale repetitie nog steeds verplicht blijft.
Wanneer er overmacht in het spel is, bekijkt het bestuur het per situatie.
• Vraag: kunnen er geen alten meezingen met de tenoren?
Het is geen principe kwestie, maar ze hebben een andere klankkleur. Indien nodig is het
bestuur niet tegen dit voorstel.
3. Notulen ALV 19 februari 2019
• N.a.v. punt 2, aanvraag subsidie;
Er is voor het najaar concert een subsidieaanvraag in behandeling.
• Het rouw- en trouwboekje weer ter hand nemen?
De behoefte is niet groot, maar om de liederen op ieder moment te kunnen zingen, stellen
we Ilia voor om er 1x per maand, b.v. op de eerste dinsdag van de maand, tevens nazit, uit
te zingen.
• Wat en wanneer doen we aan stemvorming? Het komt aan de orde onder punt 4.
De notulen worden goedgekeurd en met dank aan de notulist vastgesteld.
4. Bestuursmededelingen
Enquête
Er wordt n.a.v. de vraag van een koorlid, voorgesteld om weer eens een enquête te houden onder
de leden. Het bestuur roept de leden op onderwerpen aan te dragen, het bestuur zal de enquête in
aangepaste vorm, mogelijk ook digitaal , doen om een beeld te krijgen wat er onder de leden leeft.
Het is de bedoeling dat er zowel aandachtspunten als positieve zaken naar voren gebracht worden
Contributie
We stellen de leden voor om i.p.v. de verkoop van de “Grote Clubactie” loten, de contributie met
€1,- te verhogen. Leden gaan akkoord. Er moet nog besloten worden hoe we het bij echtparen
gaan doen.
Stemvorming
Gaan we na het meiconcert mee aan de slag. Bekijken dan of we het klassikaal doen of in kleine
groepjes. Bespreken het met Ilia.
Stemtest 75+
Tijdens een eerder groepshoofdenoverleg is er afgesproken dat het groepshoofd plus een
bestuurslid hierbij aanwezig is.

Planning concerten 2020/2021
Er is besloten in november 2020 “Die Schöpfung” uit te voeren in Elburg.
Het plan is om op 4 mei 2021 wel weer een concert te geven in Elburg, eventueel hetzelfde
programma ook op de zaterdag erna in Epe. We hebben de subsidie van Elburg wel nodig
hiervoor.
➢ De meningen zijn verdeeld hierover, kan in de enquête aangegeven worden.
De partituur van Nänie te koop aanbieden op “koorbank”.
Janny Hoetink wil wel een berichtje sturen naar de Stentor om ze aan te bieden. Verder hebben
geen leden zich aangemeld om dit op te pakken.
Functie
Kees van Veelen heeft de vraag gesteld wie zich wel wil verdiepen in de functies die hij heeft voor
het koor als: financieel administrateur, website beheerder en de worstverkoop. Dit voor het geval
hij wel eens verhinderd zou zijn of genoodzaakt is om te stoppen. De taken kunnen worden
opgesplitst.
5. Jaarverslag 2019
Dit wordt goedgekeurd en vastgesteld.
6. Financieel verslag 2019
Het boekjaar is positief afgesloten met €2024,72.
De financiële verslagen worden met dank aan Kees van Veelen goedgekeurd.
De vraag wordt nog gesteld wie de verantwoording draagt voor het 2 mei concert in Huizen?
Die ligt bij het orkest “Hineni”.
7. Verslag Kascontrole Commissie
De Kascommissie bestaande uit Mariska Boer en Aart Venema, geven aan dat de kas en alle
rekeningen keurig zijn bijgehouden. De commissie adviseert om décharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2019.
8. Verslag L&L cie
Tsjitske Postema doet verslag van haar activiteiten van het afgelopen jaar die zij vanaf de zomer
op zich heeft genomen. Ze geeft aan dit het komend jaar graag weer op zich te nemen. Heeft de
berekeningen ervan in samenwerking met Kees gedaan, deze waren ook kloppend.
9. Benoeming nieuw lid Kascontrolecommissie.
We bedanken Mariska Boer voor haar inzet in de Kascommissie. Hiervoor in de plaats biedt Aartje
Koops zich aan om dit volgend jaar samen met Aart te doen.
10. Bestuursverkiezing
Hannie Schuit heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid, zij wordt officieel benoemd nadat ze al
een paar maanden heeft meegedraaid.
Fenny Dekter en Peter Bloemendaal zijn aftredend, maar stellen zich herkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten ingediend en wordt onder applaus bevestigd.
11. Rondvraag
• Opmerking; dat het niet op prijs wordt gesteld dat wel eens gekopieerde muziek wordt
uitgedeeld.
We hebben in principe altijd officiële partituren! Dit keer was er sprake van een overgang
naar een nieuwe druk.
Genoemd wordt nog dat er ook muziek gehuurd kan worden bij de KCZB. Er staan hoge
boetes op het kopiëren. Het bestuur zal hier meer alert op zijn.
• Kan de kooropstelling voor een concert eerder in werking gaan? Nemen we mee.
• Kan het worstbriefje uitgebreid worden met balkenbrij? Kijken of er animo is.
• Gerry Broekhuis geeft aan geen prettige plek te hebben. De rij moet dan wat opschuiven.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.08 uur onder applaus van het koor.
Tsjitske heeft als dank nog een leuke en lekkere attentie voor het bestuur.

Oldebroek, 7 maart 2020

