
Notulen ALV deel II 2019 14-02-2019 
 
 
Afwezig: Jacqueline, Liny, Piet, Frans, Tacitus, Victor, Caria, Carla, Maartje. 
 

1. Opening: Yvette opent de vergadering om 20.30 uur 
 
2. Notulen deel II 2018 vastgesteld 
 
3. Vragen naar aan aanleiding van de AVG- documenten 
  
 Artikel 3 van het huishoudelijk reglement wordt opnieuw geformuleerd. 
 
Belangrijke vraag over portretrecht; Dit is ingebracht door Ferdinand. Tevens geeft hij een 
voorbeeldtekst aan die gebruikt kan worden voor ons koor. 
 
Leden van Tune moeten in principe toestemming  geven voor het maken van foto’s en video. 
Het is evenwel noodzakelijk voor ons popkoor om via diverse social media en website uiting 
te geven aan activiteiten die het koor ontplooit. 
Bert doet een voorstel voor plaatsing van een tekst over gebruik foto en video  in artikel 3, 
waarin de hoofdzaken van het voorgestelde door Ferdinand duidelijk staan beschreven. 
Deze aanpassing zal op de website worden vermeld. 
 
4. Het huishoudelijk reglement: 
 
Artikel 14.3 zal worden geschrapt omdat het bij naleving van artikel 14.2 niet meer van 
toepassing is. Hiertoe zal Bert een kleine tekstwijziging maken. 
 
Bij artikel 4: gegevensbescherming en functionaris gegevensbescherming: 
 
Toevoeging: voor de penningmeester is het toegestaan, in verband met wettelijke 
verplichtingen en gemeentelijke subsidies, persoonsgegevens aan te leveren. 
 
 
Tevens dienst de akkoordverklaring aangepast te worden als uiteindelijk de ledenlijst weer 
volledig en correct is. Hierbij komt ook de nieuwe incassomachtiging voor de huidige leden. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Na de pauze: Yvette vertelt kort hoe het gesprek met Erik Fortier is verlopen vooraf aan de 
ALV. 
 
Bestuur: Er was binnen het koor onvoldoende draagvlak en vertrouwen, op basis van de 
ervaringen van het afgelopen proces, om met Erik door te gaan. 
 



Erik: Kan zich daar wat bij voorstellen, al vindt hij de manier waarop hem dat werd 
meegedeeld niet juist. Hij had graag een gesprek vooraf gehad. 
Op het verzoek van het bestuur om in december 
 een voorstel /  mening  te hebben over de toekomst van Tune, had hij weinig zin. Zijn 
gevoel was toch van: “ het is een uit de weg ruimactie “. 
 
Het bestuur gaf aan zich zo niet te herkennen. Wij wilden graag zijn mening horen over de 
plannen,  ideeën en ambitie voor Tune. Het had ook kunnen zijn dat Erik zelf had willen 
stoppen. Maar niets laten weten is ook niet handig. Daar kon hij wel begrip voor hebben en 
ook voor het feit dat wij een koor evaluatie hielden met extern persoon. 
 
Een duidelijk gestructureerd koor en Erik werkt blijkbaar niet goed samen, vindt hij.  Maar 
ook creatieve mensen dienen zich aan bepaalde afspraken of deadlines te houden, is ons 
antwoord.  Zijn privé heeft een forse stempel gedrukt op de afgelopen 1,5 jaar. 
 
Door de ervaring met Tune en het hele proces heeft hij geleerd van zijn fouten en gaat hij 
zijn werk anders organiseren. Ook in de samenwerking met anderen, zoals Bianca, geeft hij 
duidelijker grenzen aan. 
 
Na afloop van het gesprek concluderen wij dat we elkaar weer recht in de ogen kunnen 
kijken en dat beide partijen het jammer vinden dat het zo gelopen is.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Verder wordt  medegedeeld dat er verschillende proefrepetities worden gepland. Er worden 
wederom vragen opgesteld analoog aan de vragen van afgelopen keer ter beoordeling van 
de dirigent, met ook een paar typische “ Tune ” karakter vragen. 
 
Het plan was om iedereen inbreng te laten hebben. Per stemgroep zullen 2 mensen verslag 
uitbrengen. 
 
Alten: Loes, Yfke 
Sopranen: Caria, Maartje 
Tenoren: Wil, Frans 
Bassen: Harwin en Bert. 
 
5. Invulling van het dagelijks bestuur: 
 
Per heden wordt gekozen als nieuwe voorzitter : Lisette van Druenen 
 
Secretaris: Monique van der Fluit 
Penningmeester: Erik Vossers 
 
Bestuurslid namens de PR- commissie: Anja Langens 
Bestuurslid namens de Muziekcommissie: Marianne Kappen 
Bestuurslid namens het Kernteam Evenementen: Manon en Lyane. 
 



De kascommissie: wordt gevormd door Bert en Peter 
 
 
Invulling commissies per 15-02-2019: 
 
Muziekcommissie: Marianne (voorzitter), Harwin, Peter,  1 vacature 
 
voorgedragen : Sandra 
Andere kandidaat is bij voorkeur een tenor, gezien de invulling MC ( liefst per stemgroep 1 
persoon) 
 
 
Kernteam evenementen: Lyane, Manon 
 
Pr- Commissie : Bert (voorzitter), Anja, Sandra 
 
Kledingcommissie: Marjolein, Wil, 2 vacatures. 
 
6. Rondvraag:  
 
Geen rondvraag maar een mededeling: Yvette en Rob worden door Bert uitgebreid bedankt 
voor hun inzet in de afgelopen jaren als dagelijks bestuur. Er wordt gesteld dat Tune enkele 
crisisjaren heeft gekend en dat het besturen daardoor niet altijd gemakkelijk was.. 
Het bestuur heeft Tune door de zware tijden geloodst... 
Met uiteindelijk toch een fraaie productie november 2018 !! 
Het is begrijpelijk dat men een stap terug doet om weer plaats te maken voor andere 
bestuurders. 
Ook Gert wordt alsnog bedankt en hij geeft aan dat hij  met plezier zijn steentje heeft 
bijgedragen. 
 
Als eerste team voor een evenement dat de organisatie voor hun rekening gaat nemen: 
 
Ted, Yfke, Maartje, Frans ( Hanneke hand- en spandiensten). 
 
7. Sluiting;  
 
Yvette sluit de vergadering om 22.00 uur. 
 
 
 
  
 
 
 
 


