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Concept verslag Algemene Ledenvergadering maandag 10 oktober 2022 

 

Aan- en afwezigen: zie bijlage “Aan- en afmeldingslijst ALV 10-okt-2022” 

 

 

1. Opening: De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet de 

aanwezige leden van harte welkom .  

1. Inventarisatie Rondvraag punten: Klaas Hamminga, Hein Hensen, 

Willem Jansen, Coby Knuijt, René Post, Hans Rijnders en Betty 

Woudenberg willen gebruikmaken van de rondvraag 

2. Mededelingen van het bestuur;  

Financiën: daar de nieuwe penningmeester nog geaccordeerd moet 

worden, wordt dit punt verschoven. 

 

2. Concept verslag van 4 maart 2022: er worden geen opmerkingen geplaatst, 

het verslag wordt goed gekeurd. 

 

3. Besluiten-/actielijst: er zijn nog geen sjaals besteld, dit punt blijft staan. 

Overige punten zijn afgehandeld. 

 

4. Voordracht nieuw bestuurslid:  

1. Geen van de leden heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur, met 

de functie van penningmeester. Het bestuur heeft John Knuijt 

benaderd met de vraag, of hij deze functie op zich wil nemen, waarop 

hij positief heeft gereageerd. Het bestuur draagt bij deze John Knuijt 

voor als bestuurslid met de functie van penningmeester. De 

aanwezige leden stemmen unaniem in met de benoeming van John. 

(besluit) 

Nadat John achter de tafel bij het bestuur is gaan zitten, heeft John 

zich voorgesteld; expliciet geeft John aan om ook in de toekomst mee 

wil gaan zingen. 

2. Ook voor de vacature bestuurslid, voorzitter, hebben zich geen 

kandidaten aangemeld. Jan Foppen heeft aangegeven in ieder geval 

tot het voorjaar in het bestuur te blijven, in de verwachting dat, met de  
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ALV in het voorjaar, er tenminste één lid zich kandideert. 

3. Herman van Groen doet een voorstel om, gezien het aantal dames in 

het koor, om in ieder geval één dame in het bestuur te benoemen. Hij  

draagt daar  Riet Wartenberg voor. Er ontstaat wat verwarring daar 

het bestuur ook Marijke Claessens had gepolst. Dit punt wordt 

aangehouden tot de ALV in het voorjaar. 

 

5. Voorstel Kledingcommissie:  

1. De vergadering gaat akkoord met het voorstel om voorlopig geen 

“schipperstrui” aan te schaffen. (besluit) Op de website kan de 

schipperstrui ook verwijderd worden; actie Jan van Tiggelen (actie) 

2. Er is overeenstemming bereikt wat betreft de hoofddeksels voor de 

dames. De dames gaan ermee akkoord om toch een pet te dragen; 

alle dames krijgen een witte en een blauwe pet. (besluit) 

3. Coby legt haar taak in de kledingcommissie neer; Henny Punt neemt 

de taak van Coby over. (besluit) 

 

6. Borg vs. Kosten: Hans Rijders heeft een vraag neergelegd over de totale 

kosten van het kledingpakket in verhouding tot de borg. Coby antwoord dat 

alleen het kledingpakket ca. 250 euro kost exclusief de kosten voor het 

shantyboek. De term borg geeft al aan dat het om een bedrag gaat voor het 

geval de materialen niet, of niet naar behoren worden geretourneerd. Ook al 

worden de kledingstukken allemaal geretourneerd, maar niet schoon en 

gestreken zijn, wordt er 10 euro in mindering gebracht op het bedrag wat het 

lid als borg terug krijgt. Afgesproken is dat de vraagstelling nog nader 

besproken wordt in het bestuursoverleg. (actie) 

 

7. Verantwoordelijkheden leden: Marijke Claessens houdt een warm betoog 

over “wat er van de leden verwacht wordt!” De leden vormen het HART van 

de vereniging en dat zouden ze ook moeten uitstralen. Marijke geeft aan dat 

vóór de Corona pandemie er meer saamhorigheid in het koor was en dat 

mist zij momenteel. De leden zouden bij zichzelf moeten afvragen, wat kan ik 

bijdragen om de sfeer te verbeteren en weer plezier in het koor terug te 

brengen. Belangrijke punten zijn: respect voor elkaar en praten met elkaar 

i.p.v. over elkaar!! Ook de aanwezigheid tijdens de repetities en met name 

tijdens onze optredens is een steeds terugkerend probleem. In de 

aanmeldingsformulier staat dat elk lid zoveel mogelijk aanwezig dient te zijn  
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tijdens optredens. Het aanwezig zijn met 16 leden, op een bestand van 50 

leden, is niet te verkopen aan de organisatie die het koor inhuurt. 

 

René Post stelt voor om een vertrouwenspersoon aan te stellen, waar een lid 

naar toe kan gaan, als hij/zij een probleem met een ander lid, of bestuur  

ervaart. Dit voorstel zal verder doorgesproken worden in de 

bestuursvergadering. (actie) 

Willem Jansen biedt zijn excuses aan voor zijn reactie tijdens ons optreden 

op het festival “Zomer in Haven”. De leden accepteren zijn excuses. Top 

 
 

8. Verslagen: de secretaris geeft aan dat jaarverslagen in het voorjaarsoverleg 

besproken dienen te worden, maar omdat er enkele commissies nu het 

verslag hebben ingeleverd, heeft de secretaris gemeend deze toch op de 

agenda te zetten. 

1. Verslag Promocommissie:  

*) in de commissie neem Fred Loupias de plaats in van Jan Foppen. 

(besluit) Ter aanvulling is opgemerkt dat Jan Clements in zijn 

arbeidsverleden journalist was. 

*) het aantal sponsoren is gewijzigd; 6 sponsoren zijn afgevallen en er 

zijn nieuwe sponsoren bijgekomen. De wisseling van sponsoren 

maakt dat de beachflags vernieuwd moeten worden en ook is er één 

beachflag verdwenen. Aanschaffen van nieuwe beachflags. (actie) Er 

is een nieuw sponsorcontract met Autoradam opgesteld. 

*) dit jaar is het niet gelukt om een tegel te krijgen in de “Walk of 

Fame”, volgend jaar is er weer een kans. Edze zal ons op de hoogte 

houden! (actie) 

*) RABO sponsoractie: het Shantykoor krijgt een bedrag van 509 

euro. 

2. Verslag Koorcommissie:  

*) Jan van Veen, voorzitter, loopt alle 16 optredens die wij in 2022 

hebben gehad af en levert per optreden zijn commentaar.  

*) Hans Rijders stapt uit de Koorcommissie en Willem Jansen neemt 

zijn plaats in. (besluit) 

*) er is een lijst opgesteld met nummers die gedurende één jaar uit het 

repertoire geschreven worden; volgend jaar kan deze lijst weer  
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vernieuwd worden. Willem Jansen geeft aan dat hij hier problemen 

mee heeft en dit graag anders had gezien. Vooralsnog blijft de lijst 

ongewijzigd, maar Willem kan, als lid van de Koorcommissie, in de  

toekomst zijn stempel op de nieuwe lijst zetten. 

*) opkomst tijdens optredens: wederom wordt er aangegeven dat het 

buiten proporties is dat er slecht 16 leden aanwezig waren tijdens het 

optreden in Zaandam!! Alle leden hebben hier een verplichting in. 

3. Verslag Materiaalcommissie: er is weinig nieuws te melden uit de 

materialencommissie, buiten dat de aanhanger gerepareerd is en 

gebruikt wordt voor het vervoer van de materialen naar optredens. 

Verder heeft Judith het op zich genomen om tijdens onze optredens 

de benodigde materialen uit te delen! 

Onze “klussenier” Frans Snoeijs heeft op verzoek van Jos een slot op 

de voorraadkast gemonteerd en tevens een extra kast voor opslag 

gemaakt; waarvoor onze dank!  

 
 

9. Wvttk/Rondvraag: 

1. Klaas Hamminga: de grote trom van het drumstel is; mogelijk tijdens 

het stouwen in de “supermarktkar”, defect geraakt. Verzoek om 

voorzichtig met het materiaal om te gaan! Klaas en Jan van Tiggelen 

zullen de trom proberen te repareren. (actie)  

2. Hein Hensen:  

*) vindt dat wij ons niet meer moeten opgeven voor een optreden, 

omdat gewenst is dat een ieder komt. Hein pleit ervoor om je alleen af 

te melden als je niet kunt komen. Dit zal in het bestuur verder 

doorgesproken worden. (actie) 

*) als het lied nummer 32 gezongen gaat worden, vindt Hein dat alle 

koorleden, exclusief de muzikanten, tussen het publiek moeten gaan 

staan! 

*) ook Hein stoort zich aan de beperkte opkomst van de leden tijdens 

optredens!! 

3. Jan Clements:  

*) vindt het jammer dat er, buiten dat er een contactpersoon wordt 

aangewezen, weinig aandacht is voor nieuwe leden. Jan voelde zich 

de eerst repetitie-avonden wat verloren. Deze ervaring wordt niet door  
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een ieder gedeeld! 

*) stelt voor om het vervoer naar optredens te  laten coördineren. 

Voorgesteld wordt dat Jan dit de eerste keer zelf op zich neemt. Wel 

heeft Jan een inventarisatie nodig van die leden die een auto hebben.  

4. Willem Jansen; de meeste punten zijn al behandeld; wel heeft Willem 

nog een paar tips.  

*) Willem geeft Jan van Tiggelen een groot compliment voor de 

gewijzigde/ nieuwe lay-out van de website. De aanwezige leden 

sluiten zich hierbij aan. 

*) Willem neemt plaats in de Koorcommissie i.p.v. Hans Riijnders. 

*) open stoel: tijdens de bestuursvergaderingen is er voor de leden de 

mogelijkheid om de vergadering bij te wonen. Er is plaats per 

vergadering voor één lid die zitting neemt op de “open stoel” 

*) kan er i.p.v. het shantyboek meer gebruik gemaakt worden van de 

mobiele telefoon, of tablet? 

5. Coby Knuijt:  

*) niet iedereen heeft de toegestuurde kledinglijst bij Coby ingeleverd. 

Zij die dit nog niet gedaan hebben, kunnen dit ter plekke doen, Coby 

heeft een paar banco formulieren bij zich; ook is het nog mogelijk om 

deze lijst online in te leveren. 

*) Coby gaat uit de Kascontrolecommissie, omdat John de nieuwe 

penningmeester is; Coby stond als reserve op de lijst. De 

Kascontrolecommissie bestaat nu uit de volgende leden: (zie verslag 

14 maart 2022) 

-> Joop Zuithoff 

-> Frans Snoeijs 

-> Martin Piekstra 

6. René Post: stelt voor om een “speaker” aan te stellen; de vergadering 

vraag Edze Hiemstra of hij geïnteresseerd is. Edze reageert positief 

(besluit)  

7. Hans Rijders:  

*) op onze website staan het aantal leden vermeld, dat publiekelijk te 

zien is. De vergadering gaat akkoord dat het aantal van de website 

afgehaald kan worden; aan Jan van Tiggelen wordt gevraagd hier 

zorg voor te dragen. (actie) 
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8. Betty Woudenberg: stelt voor om een stemtest in te voeren, zodat de 

dirigent de koorleden op stem kan positioneren. Ook stelt Betty voor 

om de dames voor in de rij te zetten en de heren er achter. Deze 

punten worden meegenomen in de Koorcommissie. (actie) 

9. Jan Foppen: wij hebben meer instrumenten in voorraad dan gebruikt 

worden; denk aan tamboerijn, sambaballen. Voorgesteld wordt om 

deze meer in te zetten tijdens optredens en repetities. (actie) 

 

 

 

10. Sluiting: onder dankzegging sluit de voorzitter om 21.50 uur de vergadering. 

 

Volgende vergadering: 27 maart 2023 
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