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NOTULEN JAARVERGADERING 1 MAART 2007.
Aanwezig: 43 leden en de dirigent Emile Engel, 8 afmeldingen en 8 afwezig.
De voorzitter opent met een woord van welkom. Hij memoreert het overlijden
van Herman Scholten. Door het vertrek van enkele leden en het probleem van de
vergrijzing is het binnenhalen van “jongere” zangers van groot belang. Dit
probleem speelt bij vrijwel alle koren, maar wij moeten allen attent zijn op de
mogelijkheid nieuwe leden te werven.
De voorzitter vraagt aandacht voor het afmelden bij de stemvertegenwoordigers
en het melden via de website van de aan-/afwezigheid bij concerten. Het moet in
feite vanzelfsprekend zijn, maar voor de organisatie is het nodig te weten
hoeveel zangers komen zingen.
De plannen voor 2007: Goor op 31-3, Radio Gelderland in de Huve 28-4,
Haaksbergen op 4-11 in de Lourdeskerk en 16-12 Kerstconcert.
De stemmen zijn verdeeld over een KERSTCONCERT in Eibergen. Doen we het
moet het goed zijn en de tijd die dat vergt is nodig voor het jubileumconcert in
2008, ons jubileumjaar, waarin we ook de concertreis begin mei maken.
De financiële en PR-commissie vraagt medewerking voor de kostendekking van
de jubileumactiviteiten, want ook andere verenigingen hebben jubilea; daarom is
het zaak tijdig te beginnen.
Het bestuur probeert het restant cd’s te slijten; ons voordeel € 2.50 p.st.
De notulen van 9 februari 2006 worden ongewijzigd vastgesteld.
Van Ans de Groot is een bedankmail ontvangen voor de attentie.
Het jaarverslag 2006 van de secretaris wordt met applaus goedgekeurd.
De financiën 2006:
Nadat het financiëel verslag 2006 is uitgereikt, geeft de penningmeester een
korte toelichting op enkele posten: de bestuurskosten zijn hoger door het
inschakelen van een mediator; de baten van concerten zijn vertekend, omdat de
kosten in het vorige jaar betaald zijn.
De kascontrolecommissie bij monde van Dick van Eijk verklaart, dat de
administratie er prima uitziet: de penningmeester wordt gedechargeerd.
Nieuw lid voor deze commissie wordt Patrick Hettinga i.p.v. Jozef van Sark

De begroting 2007: hierbij is rekening gehouden met het jubileumjaar, het
lagere ledental en stijgende kosten en daarom wordt de contributieverhoogd met
€ 2.00 tot € 14.00 per maand. Dit voorstel krijgt de algemene instemming van
de aanwezigen. Hierbij wordt het belang van de donateurs onderstreept,
waarvoor de incasseerders komende dagen aan de gang gaan.
De bestuursverkiezing:
Jan Bussink en Ron Reedijk zijn tussentijds aangetreden en worden met applaus
benoemd in de funktie PR en communicatie resp. 2e secretaris. Daar geen
tegenkandidaten zijn ingediend wordt penningmeester Gerrit Groot Roessink ook
met luid applaus herbenoemd.
ACTIVITEITEN: in het openingswoord zijn de data 31-3, 28-4, 4-11 en 16-12 al
genoemd. Dit jaar wordt geen silvesterconcert gegeven, daar ’t Spieker in die tijd
moeilijk vrijwilligers voor de organisatie kan vinden.
Jan Pietersen voelt bezwaren tegen de aan- of afmelding voor concerten. In
principe moet eenieder aanwezig zijn, een “verplichting” van ieder lid. Een extra
aanmelding kan bevorderen, dat afmeldingen minder snel gedaan worden.
De voorzitter benadrukt, dat een goede opkomst (minstens 90%) voor een
goede presentatie toch zeker nodig is.
RONDVRAAG: Theo Stotteler vindt de verhuizing naar de Huve voor repetities
onvoldoende gecommuniceerd. Onder enige tijdsdruk i.v.m. afspraken met het
Muldershuis en met grote instemming van de dirigent is doorgekaart.
Huub Ras dankt voor de belangstelling bij zijn ziekte.
Jan van Vuuren: meldingen voor concerten graag op de website, maar de sociale
verplichtingen melden bij stemvertegenwoordigers.
Alex Wansing: het smoelenboek bijwerken. Dat is te duur, bovendien staat de
informatie op de website.
Jan Pietersen vraagt aandacht voor de begeleiding van nieuwe leden en het beter
bespreken van de teksten. Bestuur en Emile “plaatsen” nieuwe leden tussen
meer ervaren zangers.
Jozef van Sark: opstelling bij de repetities te ver uit elkaar en nu 3 jaren lid en
nog geen Nederlands lied gezongen. Beide punten krijgen aandacht; de
opstelling zal in duidelijke carreevorm worden gemaakt en het repertoire wordt
in de muziekcommissie besproken.
Emile heeft op de repertoiredag van het KNZV gevraagd geld beschikbaar te
stellen voor jonge Nederlandse componisten.
Sluiting: De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering.

Secretaris Gerrit Nijenhuis.

