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75 jaar toonaangevend!

Notulen Jaarvergadering Eibergs mannenkoor 19-03-09
Afwezig: T.Wormgoor, W.de Groot, L.Brouwer, P.J.v.Haaften, K.Broer, H.Snijder, H.Hilhorst,
W.Ruessing.
Opening:
De voorzitter, Gerard Klanderman, heet iedereen hartelijk welkom. In deze laatste vergaderingen
als voorzitter memoreert hij dat we een geweldig jubileumjaar achter de rug hebben. Het jaar
2008, is uitvoerig aan de orde geweest bij het afscheid van Emil Engel en hierbij wilde Gerard het
laten. Een afscheid van allure, het Eibergs mannenkoor waardig.
Voor het jaar 2009 zal er ook met aandacht en inzet gerepeteerd moeten worden, er wacht ons
een zangersfestival in Terborg waar ondermeer Emile jurylid is. De beoordeling is gericht op tips
voor het koor, hoe we nog meer kwaliteit uit het koor kunnen halen.
Gerard meldt dat hij zijn belofte, als scheidend voorzitter, om voor de jaarvergadering 10 nieuwe
leden aan te brengen, niet waar heeft kunnen maken. Met 3 nieuwe leden is de score toch niet
slecht. Nieuwe leden zijn echt nodig voor het voortbestaan van het Eibergs mannenkoor en
Gerard doet een dringend verzoek aan de koorleden, te helpen zijn belofte waar te maken.
Henny Roos,die als ambtenaar van Berkelland regelmatig nieuwe inwoners van Berkelland
welkom heet, zal gevraagd worden of wij als koor bij deze bijeenkomsten, onze nieuwe inwoners
mede welkom mogen heten en zo ons koor promoten.
Ook leert de ervaring dat onder de vlag van het KNZV een korendag voor mannenkoren
organiseren, de regio midden Nederland meerdere leden heeft opgeleverd. We moeten als
mannenkoren aan de weg blijven timmeren.
Jozef Derhaag wordt complimenteert voor het vele werk wat hij de afgelopen periode gedaan
heeft voor het koor, het digitaliseren van nu al 78 nummers. Gerard roept op met behulp van deze
bestanden, regelmatig thuisstudie te doen.
Notulen Jaarvergadering 15 mei 2008
Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen van de oud secretaris Gerrit Nijenhuis en ze
worden ter goedkeuring door de voorzitter ondertekend.
Jaarverslag 2008.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd, er zijn geen op of aanmerkingen.
( In de pauze van de vergadering meldt de oud secretaris dat hij Nijenhuis heet en geen Nijhuis en
dat Jeroen Twisk, geen Twist heet, Gerrit bedankt )
Financiën
De penningmeester, Gerrit Groot Roessink , doet verslag van de kosten en baten m.b.t. de
activiteiten die hebben plaatsgevonden in ons jubileumjaar.
De concertreis naar Mecklenburg Vorpomrn, de jubileumreceptie, het jubileumconcert in
Winterswijk en de Scratchdag zijn activiteiten geweest die het koor geld hebben gekost.

De fietstocht en zeker de P.R. commissie die flink aan de weg heeft getimmerd hebben, ondanks
de kosten van eerder genoemde activiteiten, gezorgd voor een batig saldo van € 783.26
Dit is een prima resultaat, temeer omdat de begroting voor de activiteiten van het Jubileumjaar
geraamd was op een nadelig saldo van €1000
Financieel jaarverslag / begroting 2009
Gerrit doet uitvoerig en inzichtelijk verslag over de financiën van het Eibergs mannenkoor over het
jaar 2008. Stuk voor stuk worden alle afzonderlijke posten helder ter tafel gebracht.
De enkele vragen die er zijn over het verslag 2008 en de begroting over 2009 worden door Gerrit,
helder en naar tevredenheid van de vragenstellers, beantwoord.
De begroting 2009 wordt bij dezen goedgekeurd
Gerrit verzoekt de leden, de bankafschriften van hen die in het verleden voor een reis gespaard
hebben, te mogen vernietigen. De vergadering gaat akkoord.
Gerard bedankt de Gerrit voor zijn verslag en begroting.
Kascontrole comm.cie.
Bij monde van Patrick Hettinga bedankt de kascontrole comm. cie. Gerrit voor het vele werk dat
hij in het afgelopen jubileumjaar heeft gehad en meldt, dat bij de kascontrole er alles prima uitzag.
Jan.ten Brincke schuift aan bij de kascontrole comm. cie. en Roel.Heij is reserve voor het
komende jaar.
Bestuursverkiezing
De vacature van Wim Schruijer. De Voorzitter legt de uit dat Wim niet verkiesbaar zou zijn
vanwege de leeftijdsgrens die in het huishoudelijke reglement staat omschreven.
Aangezien er zich geen nieuwe bestuurskandidaten hebben opgegeven, het bestuur het komende
jaar de statuten en huishoudelijk reglement willen aanpassen aan deze tijd, waarin de
leeftijdsgrens zeker komt te vervallen, wordt voorgesteld Wim te herbenoemen in het bestuur. Het
voorstel wordt met applaus ontvangen en de vergadering stemt in met de herbenoeming. De
“afscheidsbloemen” worden Wim later aangeboden,maar de begeleidende boekenbon gaat in de
kast voor zijn toekomstige afscheid.
Pauze
Bestuursverkiezing, vervolg.
Na de pauze vraagt de scheidende voorzitter, Gerard, de vergadering akkoord te gaan met de
benoeming van Hans Slaghuis tot de nieuwe voorzitter van het Eibergs mannenkoor.
De vergadering gaat hiermee akkoord en per op 09-03 2009 om 21.19 u. overhandigt de oud
voorzitter , gepaard gaand met bemoedigende woorden aan het adres van de nieuwe voorzitter,
symbolisch de voorzittershamer.
De vergadering wordt vervolgd onder voorzitterschap van de nieuwe voorzitter, Hans, die Mente
Raven het woord geeft. Mente, die lange ervaring heeft met Gerard als bestuurder van het koor,
spreek Gerard toe en memoreert, op ludieke doch ook ernstige wijze, aan de lange staat van
dienst die Gerard 26 jaar lang,in verschillende functies in het koor heeft gehad.
Na overhandiging van een collage van foto’s en een bos bloemen voor zijn Hermien, wordt Gerard
het erelidmaatschap van het Eibergs mannenkoor aangedaan.
Hierna bedankt Gerard voor de aandacht, het afscheid en de speeches die hem ten deel vielen
en memoreert aan de periode bij het Eibergs mannenkoor , dat hij altijd een warm hart heeft
toegedragen.
Zang heeft zijn hart gestolen en daarom heeft Gerard zich verkiesbaar gesteld voor de functie van
voorzitter van de KNZV regio midden Nederland.
Gerard sluit af door de nieuwe voorzitter, het bestuur en het koor veel succes voor de toekomst te
wensen en wenst ons allen in, en met zang ons te willen en kunnen onderscheiden in korenland.
Gerard biedt de aanwezigen een drankje aan waarvoor een korte pauze wordt in gelast

Statuten en huishoudelijk reglement
De statuten en huishoudelijk reglement van het koor zijn zeer gedateerd en het bestuur stelt voor,
ze het komende verenigingsjaar aan de huidige tijd aan te passen.
4 koorleden geven te kennen hier hun steentje aan bij te willen dragen. Opgegeven hebben zich:
Roel Heij, Dick v. Eijk, Egbert Nauta, Huig Zuiderent die samen met de secretaris deze klus willen
klaren.
Activiteiten komend verenigingsjaar.
16 mei zangersfestival in Terborg.
28 juni Thee / koffie concert in de Klok te Eibergen
24 okt. wellicht een concert in de Veldmaat kerk in Haaksbergen vanwege het 75 jarig bestaan
van de kerk.
20 dec., samen met Jubilate en Accord in Neede , een kerstconcert.
14 dec. ons kerstconcert in Zwillbrock.
17 april 2010, Organiseren en zelf deelnemen aan het zangersconcours te Eibergen.
Maart 2010, de zondag voor Pasen, medewerking aan de Paasdienst in de Matheus parochie in
Eibergen.
Rondvraag.
Egbert Nauta vraagt aandacht voor de “Lief en Leed “nummers die gezongen kunnen worden bij
feestelijkheden en droevige omstandigheden. Het is goed deze nummers regelmatig even te
repeteren en actueel te houden. Hans vindt dit een goede suggestie en zal dit met de dirigent
opnemen.
Jozef Derhaag vraagt of de dirigent ook zal gaan werken met een repetitieschema, Hans zal dit
met de dirigent overleggen.
Jan te Brinke heeft een vraag over Multy Copy en het feit dat alle koren gecontroleerd zullen
worden. Gerard meldt dat de stukken betreffende Multy Copy nog niet openbaar zijn maar weet
met zekerheid te vertellen dat niet alle koren gecontroleerd zullen worden.
Karel Roelink vraagt of nieuw te zingen stukken op tijd aangeleverd kunnen worden, zeker aan
nieuwe leden, zodat ze zelf thuis kunnen oefenen en hier profijt van zullen hebben.
Jan te Brincke memoreert het afgelopen jaar en bedankt namens het koor, het bestuur voor haar
inzet van het afgelopen jaar.
Wim Schruijer meldt als laatste dat zijn pc defect is, maar nieuwe nieuwsbrieven zullen volgen als
de problemen zijn opgelost.
22.26 u. sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle aanwezige voor hun belangstelling
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