
Notulen Algemene ledenvergadering 2019 deel I   07-02-2019 

 

Afwezigen : Frans, Yfke, Victor, Ted, Hanneke, Maartje, Evelyne, Penny, Jacqueline, Carla, Peter, 

Lieke. 

Totaal 12 afwezigen : allen met afmelding !! 

 

1. De voorzitter opent de vergadering. Vertelt even kort over haar eigen gezondheid. 

 

Alvorens met de ALV te beginnen wordt ook kort toegelicht welke stappen er inmiddels zijn gezet om 

een nieuwe dirigent te vinden. 

Er zijn een 3- tal mensen benaderd, mogelijk volgen er meer. Het is mogelijk dat de repetitiedag 

wijzigt. 

Met vingers omhoog  stemmen : maandag repetitie : 12 mensen kunnen dan niet 

Met ,,       ,,      ,,       ,,      ,,        : dinsdag repetitie : 9 mensen kunnen dan niet. 

Daarbij komt dat Perron 3 op woensdag geen ruimte meer heeft voor ons in de planning. Voorlopig 

wordt ingezet voor donderdag. 

 

2. Notulen ALV deel I 2018: vastgesteld. 

 

3. Ingediende punten naar aanleiding van de financ. stukken: 

 

Bij realisatie zijn met name de uitgaven gesplitst. Bert geeft aan dat dat klopt. Hij heeft dat in de 

laatste versie nu aangepast en duidelijk aangegeven hoe de inkomsten tot stand zijn gekomen. 

Bij het inboeken van diverse posten zijn er kleine verschuivingen ontstaan zodat er een klein verschil 

is in begroting van productie en algehele begroting. Een korte toelichting volstaat. 

Een bedrag op de realisatie zonder duidelijke naam geeft algemene sponsoring aan. Dit betreft 

inkomsten van de Rabo-clubkas campagne en de zwerfvuilactie. 

“ Nog te betalen “ houdt in: nagekomen facturen van Erik Fortier en Albert Gielis ( DVD ). 

 

De kascontrolecommissie heeft de cijfers nader bekeken bij de penningmeester en diverse kleine 

aanvullingen en aanbevelingen gedaan. De nieuwe kascontrolecommissie zal in 2020 worden 

gevormd door Peter en Lisette. 

Na deze vaststelling is de penningmeester en bestuur gedechargeerd. 

 

4. Begroting 2019: 

 

Er is wel ingeteerd in vermogen maar voldoende in kas. Er zijn posten die onzeker zijn: Hoe duur is 

de dirigent ? Welke ambitie heeft het koor en wat wil men gaan ondernemen ? 

Er is voorlopig geen reden om de contributie te gaan verhogen ondanks het lagere ledenaantal per 

2019: Op dit moment 44.  

Het is mogelijk dat inzet van een extern pianiste van invloed is op de begroting. Yvette geeft aan dat 

er contact is met Louse en dat zij bereid is om samen te werken, afhankelijk natuurlijk wie de nieuwe 

dirigent wordt. 

 

 

 

5. Het jaarverslag van de secretaris en de jaarverslagen van de commissies zijn zonder verdere 

opmerkingen/ aanvullingen en wijzigingen vastgesteld. 

 

 

 

6. Het jaarplan 2019: 



 

Er wordt nog maar eens aangegeven dat het meerjarenbeleidsplan nog steeds van kracht is en dat 

wij hiernaar handelen. Dit jaarplan geeft vooral de ambities aan van het koor op korte termijn en geeft 

richting aan de wijze waarop deze ambities zouden kunnen verwezenlijkt. 

Er zijn geen harde eisen gesteld in dit plan. Bert: de hoop en wens is er dat het initiatief uit de leden 

komt om eigen krachten te vinden voor nieuwe projecten in het nieuwe jaar. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Vragen naar aanleiding van het jaarplan overig: 

 

Hoe is de stemming in het koor wat betreft het aanspreken van koorleden op elkaar b.v. als het gaat 

op onzuiver zingen binnen de stemgroep. 

Monique: dat is iets voor een dirigent: is bang voor discussies en gedoe, liever aan dirigent laten. 

Maar dat hangt dus sterk af van wat voor persoonlijkheid hij/zij is. 

Kijk maar naar Fred of Maarten. Verschillende stijlen. Tune wenst iemand die daar kundig mee om 

kan gaan..  

Bert: is het daar niet mee eens: het blijft een teamprestatie. We zullen ook het collectief niet uit het 

oog moeten verliezen, het kan dus best nuttig zijn om je mede koorlid aan te spreken. 

Op een respectvolle manier wordt steeds genoemd. Dat is belangrijk. Anders kun je als groep niet 

samen een prestatie leveren. We zijn als individu lid van een een koor om ergens samen naar toe te 

werken. 

Eindconclusie: een dirigent kan hier een enorm positieve / goede rol in spelen. 

 

Maar ook: ga eens kijken naar een repetitie van een ander koor. Hoe wordt daar gewerkt, hoe is de 

discipline? 

Geldt ook voor het beoordelen van een dirigent: hoe pakt hij/zij dit gegeven aan bij zijn/haar koor? 

 

6. Er blijft enige verwarring over het ledenaantal. Wel nieuwe mensen of niet? voorlopig blijven we 

met dit aantal doorgaan. Volgens jaarplan is dit nu vastgesteld op 45-50 leden. Een kleiner koor heeft 

voordelen, maar moet niet leiden tot dichttimmeren van de club. Op den duur moet er weer verversing 

komen, afhankelijk van het ledenaantal na aantreden van nieuwe dirigent en de wensen van 

hem/haar. 

Op de vraag die zwerft na deze discussie in het koor of er op dit moment twijfelaars zijn? 

Deze wordt niet duidelijk beantwoord.. 

 

7. Rondvraag: geen 

 

Rest nog 1 ding: het bedanken van Gert voor zijn inspanningen als penningmeester in de afgelopen 

periode. Hij heeft goed werk geleverd maar werd als bestuurder wel gemist.. 

 

14-02-2019 is ALV deel II met als onderwerp de AVG- documenten en de bestuurswisseling. Het 

dagelijks bestuur (Yvette en Rob) hebben vooraf een afrondend gesprek met Erik Fortier. 

 

Tot slot doet Yvette nog een enorm beroep op de koorleden om toch echt zich te beseffen dat er na 

de ALV deel II ( 14-02-2019) geen bestuur meer is. 

De hoop en het vertrouwen is dat komende week deze functies worden ingevuld ! 

 

Sluiting van de vergadering om 21.30 uur. 

 

Notulen opgesteld door Rob van Nuland. 


