NOTULEN
31e Algemene Ledenvergadering
Gehouden:
30 maart 2021
Voorzitter:
Peter Bloemendaal
Notulist:
Betsie Port

Locatie:

via zoom-media

Afwezig waren: 37 leden: 15 alten, 6 bassen, 5 tenoren, 11 sopranen
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering door iedereen van harte welkom te heten, op deze bijzondere
manier van vergaderen via zoom.
2. Huldiging jubilarissen
Er zijn 2 jubilarissen die 25 jaar lid zijn en deze avond worden gehuldigd.
Dat zijn Tiny Tieland en Helen Vane.
Tiny wordt als verrassing toegesproken door haar dochter en ex-lid van het koor, Ellie van der Heide.
Ze doet dit aan de hand van een overzicht over de koorperiode van Tiny, Ellie heeft haar moeder
aangespoord om te gaan zingen. Dit zou 26,5 jaar geleden zijn. Tiny wordt gezien als een trouw en
voorbeeldig koorlid. Ze krijgt een boeket bloemen en de oorkonde met beeldje van gouden roos
uitgegeven door de KCZB.
Helen wordt toegesproken door Engel de Nooij samen met Marijke van Zevenhuizen. Helen heeft heel
veel mooi werk verricht voor het koor waar ze in1996 lid van werd. In 2009 kwam ze in de PRcommissie, nu inmiddels al heel wat jaren penningmeester/secretaris. Ook Helen krijgt het certificaat,
beeldje met gouden roos en boeket bloemen. Samen krijgen ze een daverend applaus van de
meekijkende koorleden.
3. Notulen ALV 25 februari 2020.
Er zijn geen op- en aanmerkingen wat betreft de opstelling en inhoud.
Notulen worden met dank goedgekeurd.
4. Bestuur mededelingen.
- Peter stelt zittend in pak, met rode stropdas de vraag of dit iets voor ons koor is. Verzoekt om
hierop reactie te geven.
- Bedankt de leden voor de trouw aan het koor en dat ze lid blijven onder corona omstandigheden.
Enkele leden hebben om wisselende redenen gemeend te moeten bedanken.
- Er heeft zich een vrouw uit Wezep aangemeld om als tenor mee te willen zingen. In tegenstelling
tot voorheen, staat Ilia hier wel voor open.
- Ook fijn dat er zoveel commissieleden zijn die zich willen inzetten voor het koor, al was het dit jaar
helaas niet of beperkt uit te voeren.
- Het kerstconcert staat dit jaar gepland op 26 en 27 november in Elburg en Epe. Het repertoire dat
gekozen is bestaat uit: voor de pauze “missa corona” van Ilia en “Geistliches Lied” van Brahms, na
de pauze kiezen we voor wat eenvoudiger muziek omdat we lange tijd niet samen hebben
gezongen.
5. Jaarverslag 2020
Er wordt opgemerkt dat Willem Weiland toch ook in 2020 heeft bedankt? Maar hij heeft per 1 januari
bedankt, dus niet vorig jaar.
Het verslag wordt met dank goedgekeurd en vastgesteld.
6. Financieel jaarverslag 2020
In het afgelopen jaar zijn er geen kosten en opbrengsten door een concert, zijn alle afgelast.
Het subsidie potje van €1.561,- voor concert afgelopen jaar, schuift door naar concert dit jaar.
De tweede helft van het afgelopen jaar staat net in een batig saldo met helft contributie en kosten
dirigent.
7. Begroting 2021
Het blijft onzeker wat er dit jaar fysiek kan plaatsvinden.
De kosten die begroot zijn voor repetitor, worden in eerste instantie gebruikt voor de medewerking van
Elizabeth bij de zoom-sessies. Veel kosten zijn op dezelfde wijze opgesteld als vorig jaar.
We gaan waarschijnlijk vanaf 1 september weer volledig contributie innen.

8. Kascontrole Commissie
Aartje Koops en Jakob Bouw hebben de kascontrole gedaan, Aart Venema was verhinderd.
Aartje doet verslag, ze hebben alles keurig in orde bevonden.
Het is allemaal goedgekeurd en Kees krijgt een groot compliment van de commissie.
Kees geeft de commissie ook een compliment voor het moeiteloos oppakken op afstand.
Verslaglegging en al het werk van Kees wordt met veel dank goedgekeurd.
9. Benoeming nieuwe Kascontrole Commissie
Hiervoor stellen Aartje Koops en Jakob Bouw zich weer beschikbaar, omdat ze het beiden nu één keer
hebben gedaan.
10. Lief en Leed
Tsjitske Postema doet verslag dat de bezoekjes erg op prijs worden gesteld.
Ook doet Kees hiervan de kas. Op de begroting staat een negatief saldo voor Lief en Leed, doordat het
“potje” leeg is, maar het staat wel allemaal op rekening.
Tsjitske wordt voor haar inzet ook hartelijk bedankt.
11. Bestuur rooster
Geen andere voorstellen of aanmerkingen.
12. Rondvraag
Jan Laanstra, reageert dat hij heel veel waardering heeft voor het bestuur.
Kees van Veelen merkt op dat het zingen in de kerk in Oldebroek een stuk beter klinkt dan in de
“Maranathakerk” op ‘t Harde.
13. Sluiting
Peter bedankt de leden dat ze zo goed aanwezig zijn geweest tijdens deze vergadering.

Oldebroek, 1 april 2021

