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NOTULEN JAARVERGADERING 15 MEI 2008:
Aanwezig: 5 dames, Emile Engel en 43 leden.
9 afmeldingen en 7 niet gemeld afwezig.
De voorzitter Gerard Klanderman opent met een woord van welkom, vooral aan
de dames, deze 75e jaarvergadering.
De notulen van 1 maart 2007 worden ongewijzigd vastgesteld.
Het jaarverslag 2007 van de secretaris Gerrit Nijenhuis wordt ook ongewijzigd
vastgesteld.
Het financiëel verslag 2007 wordt uitgedeeld en door de penningmeester
Gerrit Groot Roessink toegelicht, vooral omdat enkele ontvangsten en uitgaven
betrekking hebben op ons jubileum.
De kascontrolecommissie bij monde van Dick van Eijk geeft aan, dat de
boekhouding correct is, waarop de penningmeester wordt gedechargeerd.
Harrie Snijder wordt benoemd tot lid van de kascontrolecommissie in de plaats
van Dick van Eijk, naast Pattrick Hettinga.
De begroting 2008 vertoont geen bijzonderheden en wordt vastgesteld.
Het financiëel overzicht jubileum: Vooral dankzij het goede werk van de
financiële en PR-commissie konden wij bij ons concert in Winterswijk een
professioneel orkest laten spelen. Zij zorgden voor € 17.000 netto inkomsten.
Ook de reiscommissie verdient alle lof voor de perfect georganiseerde reis naar
Noord-Oost Duitsland. Dankzij de zorgvuldige planning en begroting van alle
commissies zal voor ons 75 jarig jubileum maximaal € 1000 ten laste van de kas
komen en dat is het zeker waard, mede gelet op de uitvoeringen tot nu toe.
Bestuursverkiezing: Mente Raven en Gerrit Nijenhuis zijn volgens rooster
aftredend en zij stellen zich niet herkiesbaar. Voor deze vacatures hebben zich
drie kandidaten gemeld: Loek Brouwer, Wim Gelderblom en Hans Slaghuis.
De voorzitter stelt voor deze luxe te benutten, door alle drie kandidaten te
benoemen, omdat volgend jaar weer 2 aftredende bestuursleden niet
herkiesbaar zullen zijn. Onder luid applaus worden de drie kandidaten benoemd.
Om juridisch geen problemen te krijgen, moet het bestuur bekijken of een
kandidaat tijdelijk bijvoorbeeld als adviseur moet worden aangesteld.
De voorzitter memoreert, dat Mente Raven 70 jaar wordt en daarom statutair
niet herkiesbaar kan zijn. Hij is 16 jaar geleden in de bres gesprongen na het
acuut overlijden van Bennie Wevers en zijn taak als 2e voorzitter heeft hij steeds
met verve vervuld. Gerrit Nijenhuis is 17 jaar en 3 maanden lid en daarvan 17
jaar secretaris, dus voldoende reden om een stapje terug te doen. Gerrit heeft
zijn eigen mening steeds kenbaar gemaakt en op eigen wijze, positief kritisch,
zich voor het koor ingezet. Beiden krijgen een attentie als dank en voor de
dames thuis een boeket als dank voor de gastvrijheid bij de vergaderingen.

Mente Raven dankt namens beiden voor het vertrouwen en de genoten
medewerking. Hij vindt de funktie 2e voorzitter wel moeilijk, want je moet
onverwacht voor invalbeurten klaar staan.
Hij zegt toe, dat beiden voor de jubileumcommissies actief blijven en dankt voor
de ontvangen attentie.
Jubileumactiviteiten: 20 mei 19.30 uur zaal 3 vergadering jubileumcommissie.
Drie activiteite zijn geweest: receptie, concert en reis. Drie nog te gaan:
fietsdag, scratchdag en kerstconcert.
De eerste drie evenementen zijn perfect geweest. De uitvoering, de financiële
afwikkeling, de deelname enz. enz. alles prima in orde. Dat geeft ook alle
vertrouwen in de nog komende activiteiten.
De fietsdag (route 29 km.) leidt door de prachtige omgeving, de kosten worden
gesponsord. Als het weer goed is, zal de deelname goed zijn, maar eenieder kan
hiervoor reklame maken in zijn eigen omgeving.
De scratchdag heeft nu 166 deelnemers; van ons eigen koor mogen zich nog
wel mensen aanmelden. Ron Reedijk geeft de globale dagindeling (25-10) en
vraagt de niet-deelnemende leden zich beschikbaar te houden voor hand en
spandiensten op die dag.
Het kerstconcert: (20-12) Dit krijgt een zeer bijzonder tintje, want Emile Engel
zal dan de laatste keer het Eibergs Mannenkoor dirigeren. Deze mededeling van
de voorzitter slaat in als een bom. Emile heeft 23 jaren met ons gewerkt en
vindt, dat het tijd wordt voor iets anders. In overleg met belanghebbenden zal
naar een vervanger worden uitgekeken.
Overige activiteiten: 15 Nov. Jubileumconcert met Dülmen in Coesveld.
12 Dec. Don Kosakkenkoor in ’t Spieker.
RONDVRAAG: Egbert Nauta roept op tot een gezellig nazitten na de repetities.
Jan ten Brincke: 25 mei in de Lourdeskerk Haaksbergen concerteert het
Christelijk Mannenkoor Glanerbrug.
Joseph Derhaag: 1. te druk voor repertoire-vernieuwing
2. effectiviteit repetities (mappen op orde enz enz)
3. oefenavond voor solisten)
Theo Stotteler: geen reacties op ingediende ideeën voor jubileumviering. Niet
alle ideeën kunnen gehonoreerd worden, maar dat mag wel teruggekoppeld
worden naar de indiener, waarop gelet zal gaan worden.
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering.

