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Concept verslag Algemene Ledenvergadering maandag 14 maart 2022 

 

Aanwezig: Coesel, Jos; Foppen, Jan; Groen van, Herman; Hamaker, Dick; Hamminga, 

Klaas; Hensen, Hein; Hiemstra, Edze; Kamsteeg, Sander; Knoet, Gert Jan; Knuijt, Coby; 

Loupias, Fred; Luursema, Jan; Henk; Oeveren van, Jo; Piekstra, Martin; Post, René;  

Snoeijs, Frans; Tang, Joop; Tiggelen van,  Jan; Veen van, Jan; Vries de, Hennie; Vrij de, 

Marten; Zaal, Bertus; August, Herman; Gasteren van, Martin; Lubbers, Henk; Pelle, Rob; 

Sluijter, Peter; Zuithoff, Joop; Luursema, Suus; Wartenbergh, Riet. 

  

Afwezig: Broerse, Ko; Hengelveld, J. M; Brouwer, Jan; Hoeve, Mariet; Horst van de, Hein; 

Jansen, Willem; Joon, Eddy; Kok, Heleen; Leeuwen van, Henny; Rijnders, Hans; Rol, 

Huub; Steen, Fred; Tweebeeke, Piet; Wal v.d., Cees. 

 

1. Opening: De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de 

aanwezige leden, na een lange afwezigheid, van harte welkom . De 

voorzitter geeft het woord aan Rob Pelle; namens het koor spreekt Rob zijn 

waardering uit over de wijze waarop het bestuur, tijdens de Corona periode, 

consequent met de leden hebben gecommuniceerd en op feestdagen de 

leden op een attentie hebben getrakteerd. Namens het koor overhandigde 

Rob ieder bestuurslid een fles wijn. 

a) Inventarisatie Rondvraag punten: Rob Pelle, Frans Snoeijs, Edze 

Hiemstra, Hennie de Vries en Joop Zuithoff willen gebruikmaken van 

de rondvraag 

b) Inschrijvingen Optredens Cruiseboten: er zijn helaas te weinig leden 

die zich hebben opgegeven voor de optredens op de Cruiseboten (ca. 

9 – 10 leden). Als dit aantal niet omhoog gaat dat zal er overwogen 

worden om de optredens te annuleren, wat inkomsten kost. Frans 

Snoeijs wind zich erg op over het lage aantal inschrijvingen en geeft 

aan dat het bestuur hierin een voorbeeld functie heeft! Frans stelt voor 

om tot uiterlijk maandag 28 maart af te wachten en als er dan niet 

meer inschrijvingen zijn er een besluit moet vallen wat te doen; 

annuleren, dan wel met minder zangers optreden. Consequentie van 

annuleren is dat wij volgend jaar waarschijnlijk niet uitgenodigd zullen 

worden. 
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c) Microfoons: tijdens de solonummers willen de solisten de microfoon 

liever in de hand houden dan dat deze op de standaard geklemd 

staat. Dit heeft te maken dat de solist dan meer gevoel in het lied kan 

brengen. Na rijp beraad heeft het bestuur besloten de afspraak terug 

te draaien; wat inhoud dat solisten de microfoon in de hand mag 

nemen tijdens het zingen, maar niet op de microfoon tikken! 

 

2. Concept verslag van 29 juni 2021: geen opmerkingen, wordt goed gekeurd. 

 

3. Besluiten-/actielijst: openstaande punten zijn afgehandeld 

 

4. Voordracht nieuw bestuurslid: onze voorzitter geeft aan dat er, buiten Hein 

van der Horst, zich geen andere kandidaten hebben aangemeld voor de 

vacante bestuursfunctie met aandachtsgebied Materiaal & Logistiek. 

Staande de vergadering is er aan de aanwezige leden gevraagd, of er 

bezwaren zijn om Hein van der Horst in deze functie te benoemen. De 

aanwezige leden hebben geen bezwaar en Hein van der Horst wordt (bij 

afwezigheid) benoemd. (besluit) 

Gert Jan wordt onder dankzegging een bos bloemen overhandigd voor zijn 

geleverde inspanning als bestuurslid.  

 

5. Financiën: de penningmeester opent met de mededeling dat de gestuurde 

balansrekening niet behandeld gaat worden. De penningmeester heeft een 

gesprek gehad met Marten de Vrij, onze vorige penningmeester, en samen 

gaan zij zich buigen over de balans. Zodra deze gereed is, zal de gewijzigde 

balansrekening naar de leden gestuurd worden. (actie) 

a) Begroting: Toelichting op de begroting 2022; bij de stukken van de 

ALV heeft onze penningmeester de toelichting bijgevoegd, 

desalniettemin geeft Dick de belangrijkste zaken nog aan. 

Belangrijkste punten zijn o.a.  

* Cruiseboten: er zijn een 11 optredens afgesproken op de  

Cruiseboten, maar gezien het aantal inschrijvingen van de leden, is 

het de vraag of wij ons wel aan de afspraken kunnen houden. 

Minimaal hebben wij 15 leden nodig, waaronder de muzikanten. De 

teller van inschrijvingen staat op dit moment op 9 – 10 leden.  
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* niet mee gecalculeerd is De Deining. Zeker is dat het anders van 

opzet wordt dan voorgaande jaren en wat dit voor effect op het koor 

heeft, is nog onduidelijk. 

* Sponsoren: door de Corona hebben onze sponsoren het ook niet 

makkelijk; 2 sponsoren hebben dan ook hun sponsorcontract 

opgezegd. 

* Huur: de huur van De Reiger ligt op een veel hoger niveau dan wij 

eerst  betaalde bij de Cobra, maar ook als bij de Markerkant. 

Desalniettemin heeft het bestuur en ook de leden geen spijt van de 

verhuizing naar De Reiger.  

* Door nieuwe wetgeving is het noodzakelijk dat wij onze statuten 

moeten herzien en daar aan gekoppeld ook ons Huishoudelijk 

Reglement. Een wijziging in de statuten zal via de notaris gepasseerd 

moeten worden wat kosten met zich meebrengt. 

* Kernvermogen: de afgesproken hoogte van ons kenvermogen blijft 

onveranderd op € 5.500,00  Gezien de vervangingswaarde van 

materialen en artikelen zal in de toekomst het kernvermogen mogelijk 

verhoogd worden. 

  

6. Kascontrolecommissie: 

a) Verslag Kascontrolecommissie:  

* Herman van Groen geeft een verduidelijking van het verslag en gaat 

in op het doel van een “Balansrekening”. Herman kapt de discussie af 

omdat hij het te theoretisch vindt.  

* De Kascommissie adviseert de leden om de penningmeester en het 

bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

(besluit) 

* er hebben zich geen nieuwe kascontrole commissieleden 

aangemeld en na een inhoudelijke discussie is tot het volgende 

besluit gekomen; nieuw leden zijn: 

i. Joop Zuithoff 

ii. Frans Snoeijs 

iii. Coby Knuijt (reserve; tevens volgend jaar nieuw lid) 

iv. Martin Piekstra (als oud commissie lid) 

De afspraak wordt dat de penningmeester de kascontrolecommissie per 

kwartaal bijeen roept. (actie) 
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7. Kledingvoorstel voor dames: 

a) Besloten is dat de dames geen pet hoeven te dragen, maar een sjaal 

krijgen. Coby zal deze bestellen. (actie) 

b) De rode blouse mag over de broek gedragen worden 

c) De rode blouse mag, op kosten van de vereniging, ingenomen worden 

De uitzonderingen voor de dames, t.a.v. de pet, geldt niet voor de heren 

m.a.w. de heren blijven, afhankelijk van het weer, de pet dragen! Door Kees 

van de Wal werd er nog een opmerking geplaatst over de zwarte pantalon; 

ons kledingvoorschrift is hier heel duidelijk in! 

8. Verslagen secretaris en commissies: 

a) Verslag van de secretaris: de secretaris vond het ingewikkeld om een 

verslag van de afgelopen twee corona-jaren neer te leggen. De 

belangrijke zaken waren de informele sociale kontakten op de 

Kemphaan en het, zeer geslaagde, Jubileumfeest. Wat echter 

vergeten was in het verslag te memoreren was, dat de vereniging 

sinds een jaar damesleden welkom heten en dat er tot 2x toe een 

geslaagde BBQ georganiseerd was. 

b) De voorzitter haalt aan dat de Lief en Leed commissie op het lijstje 

ontbrak. Hein Hensen gaf aan de Fred Steen onze gelederen weer, 

na een lang ziekbed, versterkt. 

c) Koorcommissie; buiten de zaken die in het verslag staan, geeft de 

voorzitter van de Koorcommissie ook een inzage in de activiteiten 

voor komend jaar, zoals de Floriade, optredens Cruiseboten en 

andere optredens. De voorzitter zal binnenkort een mail uit doen gaan 

over de geplande optredens. (actie) 

d) Promocommissie: Edze complimenteert Gert Jan Knoet met zijn 

tomeloze inzet in de Promocommissie; Gert Jan was altijd op de 

achtergrond aanwezig met raad en daad. Ook heeft Edze de tip van 

Gert Jan gekregen om eens in de “Blauwe Reiger “te gaan kijken als 

nieuwe repetitieruimte, welke het uiteindelijk, naar volle tevredenheid, 

ook geworden is. 

René Post is, als nieuw lid, tot de Promocommissie toegetreden. 

e) Overige verslagen (Materialen- en Kledingcommissie) zie geleverde 

verslagen 
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9. Wvttk/Rondvraag: 

a) Rob Pelle en Frans Snoeijs; hebben hun vraag, aangaand de 

optredens op de Cruiseboten, al lopende de vergadering kunnen 

stellen.  

b) Frans Snoeijs:  

* de inval muzikanten dragen die tijdens de optredens ons tenue? Het 

antwoord is JA, als zij met het koor optreden, dan dienen zij ook ons 

tenue te dragen. 

* Nazit: als de leden die de materialen moeten opruimen en terug 

komen in de zaal is de bar gesloten. Frans breekt een lans om de bar 

langer open te houden. Onze penningmeester legt meermalen uit dat 

degene die achter de bar staat, ook bijtijds naar huis wil en dat men 

voorafgaande het opruimen, drankjes kunnen bestellen die dan 

klaargezet worden. De nazit kan dan doorgaan, mits er iemand is die 

het licht, aan het eind van de nazit uit wil doen m.a.w. de laatste 

glazen, blikjes opruimt en de zaal afsluit. 

c) Hennie de Vries; vraagt hoe het staat met de geluidscursus. Dick 

Hamaker, namens het bestuur verantwoordelijk voor het geluid, geeft 

aan dat hij contact heeft gehad met Peter Bottema, cursus leider, en 

dat er data zijn geprikt voor de cursus. 

d) Joop Zuithoff; heeft een vraag over de mail die uit is gegaan over de 

parkeerkosten tijdens de optredens bij de Cruiseboten. Hij is niet 

alleen verbaast, maar ook verbolgen over de mail. Joop heeft zelf een 

berekening gemaakt en legt deze in grote lijnen uit. Enkele leden 

steunen Joop in zijn voorstel. Besloten wordt dat Joop zijn 

berekeningen aan alle leden toestuurt en dat het bestuur er zich 

nogmaals over buigt en erop terugkomt. 

 

 

 

10. Sluiting: onder dankzegging sluit de voorzitter om 22.00 uur de vergadering. 

 

Volgende vergadering: 3 oktober 2021 
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