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Notulen jaarvergadering 22 april 2010
Met kennisgeving afwezig: Jan Baak, Henk Kruiselbrink, Wim Morssink, Joseph
Derhaag, Menten Raven, Jan van Vuren.
Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom, in her bijzonder
ons erelid Gerard Klanderman en dirigent Wim Ruesink.
In memorandum ; Gerrit Nijenhuis, leest de voorzitter een gedicht voor en houdt het
koor, staande, een minuut stilte.
Notulen jaarvergadering 19 maart 2009:
Jan ten Brincke vraagt naar uitkomst van het overleg met Henny Roos, gemeente
Berkelland, om bij de kennismaking van nieuwe inwoners van Berkelland te mogen
zijn om ons mannenkoor te promoten.
Hier is negatief op gereageerd omdat Berkelland geen uitzondering wil maken voor
het koor.
Verder zijn er geen op en of aanmerkingen en worden de notulen goedgekeurd, met
dank aan de secretaris.
Het jaarverslag wordt eveneens met dank aan de secretaris, goedgekeurd.
Financiën:
De penningmeester doet verslag over de financiën van het verenigingsjaar 2009.
Chris Wijnsma merkt op dat het financieel overzicht , de koorleden geen duidelijkheid
verschaft wat de kosten en baten zijn van de concerten en vraagt derhalve of de
kosten en baten per evenement aan de leden gemeld kan worden. Hier wordt de
volgende keer rekening mee gehouden.
De Kascontrole comm. cie. meldt de financiële stukken van de penningmeester
gecontroleerd te hebben en verlenen bij monde van Harrie Snijder, de
penningmeester decharge.
De voorzitter bedankt de kascontrole comm. cie. voor hun werk.
De kascontrole comm. cie voor het verenigingsjaar 2010 , wordt gevormd door Jan ten
Brincke en de reserve van vorig jaar , Roel Heij.
Geert v.d.Veer stelt zich beschikbaar als reservelid.
De begroting voor 2010 wordt door de penningmeester, helder en inzichtelijk,
doorgenomen.
Chris Wijnsma merkt op dat hij de post “onvoorzien “mist. De penningmeester legt uit
dat de post “onvoorzien” is ondergebracht bij de posten , bestuurskosten en diversen.
Verder zijn er geen vragen over de begroting en worden, onder dank van de voorzitter
aan de penningmeester, de stukken goedgekeurd.
Voor er overgegaan wordt naar de bestuursverkiezing, meldt de voorzitter dat het
goed geweest is en op prijs is gesteld dat het koor gezongen heeft op het 25 jarig

huwelijksfeest van Betty en Henk, en dat de voorzitter ter plekke was vergeten de
attentie aan Henk en Betty te overhandigen
De voorzitter doet dit bij deze, alsnog.
Bestuursverkiezing:
Er zijn geen koorleden die zich hebben aangemeld voor een bestuursfunctie en met
algemene stemmen worden Gerrit Groot Roessink, Ron Reedijk en Jan Bussink
herkozen in het bestuur.
Status vernieuwing Statuten en Huishoudelijk reglement:
De voorzitter meldt dat de statuten en het huishoudelijk reglement nu in concept
aanwezig zijn en bedankt de koorleden die daar aan gewerkt hebben.
Door de drukte voor en rondom het concours heeft het bestuur nog niet voldoende tijd
gehad om de statuten en het huishoudelijk reglement goed na te lopen en op elkaar
af te stemmen.
Het bestuur heeft hier nog tijd voor nodig en stelt voor in het najaar een korte
bestuursvergadering uit te schrijven om de statuten en huishoudelijk reglement te
behandelen. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord
Pauze
Na de pauze wordt door de voorzitter teruggekeken naar het concours van afgelopen
weekend.
Het is prima verlopen en van de aanwezige mannenkoren is geen onvertogen woord
gehoord.
De voorzitter bedankt het koor voor hun inzet waardoor dit concours zo’n geweldig
succes is geworden.
Het jury rapport wordt voorgelezen:
Reich deine Hand: Na een fraai klinkend inzingnummer werd Reich deine Hand erg
muzikaal uitgevoerd.
Zing het niet te snel. Zeer zeker vanaf het 3e systeem. Af en toe ongelijk en onzeker.
Bogoroditse Devo: Mooi en zuiver gezongen, Bewonderenswaardig.
Sonder dranck genen clanck: Vergeet de legato niet. Onderweg werden wat missers
gemaakt vooral bij nieuwe inzetten.
Seventy six trombones: Dit is een leuke afsluiting, maar niet als concourswerk.
Ingehouden vreugde, loopt soms uit ritme en maat en het swingt te weinig.
Conclusie: Een mooi koor met een sonore klank.
Hou dit vast door steeds maar te oefenen op stemvorming en adem.
Blijf uitdagend repertoire zoeken
Dit koor kan nog meer.
De dirigent laat zijn mannen zingen.
Een koor met een grote toekomst.
Mede namens Jos en Anton wil ik het Eibergs mannenkoor hartelijk bedanken voor de
voortreffelijke organisatie en voor de goede verzorging van alles. Getekend: Pierre
Gerits.
Dirigent aan het woord.
Dirigent Wim Ruesink, die inmiddels het woord heeft gekregen om iets over de
toekomst en zijn ideeën te vertellen,
sluit aan bij het jury rapport en vindt het rapport een mooi compliment aan het koor en
dirigent.
Wim R. vertelt een man van het proces te zijn en ervaart dat het koor ook gegroeid is.
Ook opmerkingen van de jury passen bij dit procesmatige, “Een koor met een grote

toekomst, dit koor kan nog meer”.Wim complimenteert het koor en is blij en trots, we
zitten op de goede weg.
De opmerking van de jury om te blijven oefenen met stemvorming, past bij de
toekomstplannen van Wim R. en bestuur. Het ligt in de bedoeling om aan
stemvorming te doen, voor nieuwe leden maar zeker ook voor leden die al langer bij
het koor zijn en gewoon hun techniek willen verbeteren. Mogelijk is er te denken aan
een traject, extra oefenen in kleine groepjes, met advies van een stempedagoge. Of
het probeersel van een instak koor voor nieuwe leden om zo aan het repertoire te
wennen.
Jozef van Sark merkt op, ook eens aan het oude advies van Emile Engel te denken,
dat we eens moeten gaan werken aan grotere koorwerken. Wim R legt uit dat er maar
weinig grote werken voor alleen mannenkoren geschreven zijn. Wim R. gelooft meer
in het verassende van het repertoire, niet conventioneel maar in een verassend
repertoire kunnen we ook groot zijn.
Chris Wijnsma stelt voor bij een volgend concours ook de nummers uit het hoofd te
gaan zingen, dit ligt in de toekomst in het verschiet.
Activiteiten komend jaar.
Er is een uitnodiging van Monique Kokkeler om onze medewerking te verlenen aan
een groot concert in Enschede
op 2 oktober. Er zingen 140 mannen en vrouwen mee er is ook medewerking van een
kinderkoor.
Er is overleg met de dirigent wat mogelijk is en als we dit gaan doen , liggen er wel
extra repetities in het verschiet.
Op een reactie uit het koor dat dit wel erg kort voor de kerstdagen is en ons eigen
repertoire niet in de klem komt, wordt beantwoord door de voorzitter dat het
kerstconcert niet echt zwaar zal zijn. Er wordt een kerstconcert gegeven samen met
Eufonia, we zingen dan deels alleen, deels met Eufonia en deels met het publiek.
Datum is 23 dec.
Er blijft dus nog voldoende ruimte over voor ons eigen repertoire
Huub Stroeken stelt voor meer met een CD te oefenen als thuisstudie, en werken met
een repetitie schema.
Leo Severt merkt op dat hij nu de ervaring heeft dat dit koor het meer moet hebben
van de koorrepetities en thuisstudie op de achtergrond staat.
Herman Dieperink meldt dat hij in Haaksbergen onderzoekt of daar ook nog een
concert gegeven kan worden.
Henk Abbink merkt nog op dat we rekening moeten houden dat 2 oktober in de
herfstvakantie zou kunnen liggen en dit zou invloed kunnen hebben op de
koorbezetting. We wachten af.
Gerard Klanderman merk op dat het ook een grote uitdaging kan zijn medewerking te
verlenen aan zo.n concert, We kunnen daar ook ons voordeel me doen in de regio.
Gerard laat de beslissing aan de dirigent want die moet kunnen overzien dat
eventueel meedoen niet remmend is voor de ontwikkeling van het koor.
Jozef van Sark stelt voor ook een te repeteren in stem groepen. Dit wordt als goede
suggestie meegenomen.
Hans legt de vergadering verder voor, om buiten het concert in Enschede en het
kerstconcert , 14 mei 2011 een Double Dutch te verzorgen, een soort theater
programma met voor de pauze een musicalblok en na de pauze
Nederlands vocaal, eventueel met medewerking van een combo en ook meer
bewegelijkheid voor de zangers,

Wim R Schrijft hiervoor nog nieuwe muziek. Wim R. meldt dat het wel een ambitieus
programma is, maar als je in de toekomst een regiofunctie wil vervullen, moet je beter
zijn dan de rest.
Roel Heij merkt nog op dat 14 mei wel in de mei vakantie kan liggen en dat er ook
even gekeken moet worden hoe de Pasen valt, anders zijn er w.s. wel veel koorleden
met vakantie. De Voorzitter meldt dat de datum van 14 mei nog niet definitief is.
De vergadering reageert zeer positief op het voorstel en we gaan er dus mee aan de
slag.
De voorzitter meldt nog dat 20 en 27 mei Wim R. er niet is en hij waargenomen wordt
door dhr. Klein Nibbelink
Rondvraag:
Geert van de Veer merkt op dat we wel hard doende zijn om het koor te verjongen
maar het koor er in de zwarte pakken niet echt uitnodigend zijn voor jongeren. Graag
aandacht hiervoor.
Voorzitter antwoord dat dit op de aktielijst van het bestuur staat.
Harrie Snijder vraagt om aandacht voor de uniformiteit van de zangmappen, nu is het
soms zeer divers en staat het niet netjes.
De voorzitter antwoord dat er w.s. nog wel geld over is van het concours en dat het
overwogen wordt, concert mappen aan te schaffen met ook de naam van het EMK als
opdruk.
Jaap Voerman stelt voor ook eens een ander jasje aan te schaffen.
Voorzitter: verfraaiing van de uitstraling staat op de aktielijst van het bestuur.
Karel Roelink vraagt aandacht voor het actualiseren van de website, het staat niet
professioneel als er verouderde en niet complete info op staat.
Voorzitter meldt dat de site aangepast zal worden.
Chris Wijnsma vraagt de koorleden, alle wellicht zeer goed bedoelde schouderklopjes,
de letterlijke schouderklopjes richting Chris achterwege te laten, dit is pijnlijk voor
hem.
Cees Broer vraagt toch nog een keer de aandacht om buiten het repeteren om, ook
per repetitie 15 min. Lekker weg te zingen met bekende nummers.
De voorzitter meldt dat hier rekening mee gehouden gaat worden.
De voorzitter meldt nog voor de sluiting van de vergadering , dat er in het vervolg
secuurder omgegaan zal worden met nieuwe leden. Hij heeft de indruk dat het hier
een beetje aan ontbroken heeft. Te denken valt aan een mentor die het nieuwe lid
netjes het koor insluist, een mentor die het nieuwe lid ook van alle benodigde
informatie zal voorzien.
Om 21.50 uur bedankt de voorzitter alle aanwezige leden en sluit de vergadering
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