75 jaar toonaangevend!

Notulen jaarvergadering 19 mei 2011
Met kennisgeving afwezig: Ron Reedijk, Jan ten Brincke, Patrick Hettinga, Tonni Worgoor,
Henk Kruisselbrink, Charles Saffrie, Freddie Wissink, Harrie Snijder, Jan v. Vuuren, Wim Bennink, Jaap
Voerman, Egbert Nauta.
Zonder kennisgeving afwezig: Theo Storteler, Henk Kuipers, Gerard Peter, Herman Dieperink,
Herman Ekkel, Koos Sluiter, Wim Morsink.
Opening:
Voorzitter Hans Slaghuis opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom, in het bijzonder ons
erelid Gerard Klanderman. Hans memoreert dat we kunnen terugkijken op een goed jaar met als één van
de hoogtepunten het theaterconcert. Na de pauze zal onze dirigent met ons terugblikken op dit concert.
Hans geeft aan dat we meeleven met onze zieke koorleden. We proberen ze aandacht te geven en ze op
de hoogte te houden van het reilen en zeilen van heet koor.
Notulen jaarvergadering 22 april 2010
Joseph Derhaag merkt op dat hij weinig heeft terug gezien van zijn opmerking om een stemgroep
eventueel 15 minuten eerder te laten komen als er extra ondersteuning nodig is. Hans geeft aan dat dit
met de dirigent besproken is. Omdat aan de stemvorming veel tijd is besteed is dit onderwerp
vooruitgeschoven.
Jozef van Sark vraagt hoe het zit met de nieuw aan te schaffen koormappen. Hans meldt dat bij het
beoordelen van de uitgaven, de prioriteit dit jaar niet heeft gelegen bij koormappen maar bij onze nieuwe
outfit. Ook dit onderwerp staat op de actielijst.
Omdat er verder geen op- of aanmerkingen zijn worden de notulen vastgesteld, met dank aan de
secretaris.
Het jaarverslag
Dit wordt eveneens vastgesteld, ook hiervoor wordt de secretaris bedankt.
Financiën:
Penningmeester Gerrit Groot Roessink doet verslag over de financiën van het verenigingsjaar 2010.
Op verzoek van Chris Wijnsma zijn de kosten en baten van concerten en evenementen duidelijker in het
verslag verwerkt.
De kascontrole commissie meldt de financiële stukken van de penningmeester gecontroleerd te hebben
en in orde bevonden. Ze complimenteren de penningmeester voor zijn accurate en overzichtelijke werk en
kasstukken. De vergadering verleent de penningmeester vervolgens decharge.
De voorzitter bedankt de commissie voor hun werk. Voor het verenigingsjaar 2011 nemen Roel Heij en
Geert v.d.Veer zitting in de commissie. Chris Wijnsma is reserve.
De begroting voor 2011 wordt door de penningmeester, helder en inzichtelijk, doorgenomen en aldus
vastgesteld. Besloten wordt de contributie m.i.v. 1 juli 2011 vast te stellen op € 16 per maand.

Bestuursverkiezing:
De secretaris, Wim Gelderblom, is aftredend en hij stelt zicht niet herkiesbaar. Loek Brouwer heeft
tussentijds het bestuur en het koor verlaten waardoor er 2 vacatures ontstaan.
Er hebben zich geen koorleden gemeld voor deze vacatures.
Het bestuur heeft 2 nieuwe koorleden bereid gevonden in het bestuur plaats te willen nemen.
De voorzitter vraagt de leden of zij akkoord kunnen gaan met de benoeming van Fred Asbroek en Frans
Arntzen als nieuwe bestuursleden van het EMK. Met luid applaus van de leden wordt deze voordracht van
het bestuur bekrachtigd.
De voorzitter spreekt de scheidende secretaris toe en bedankt hem voor zijn werk en inzet voor het
Eibergs mannenkoor de afgelopen 3 jaar. Hij overhandigt hem een bos bloemen en een cadeaubon.
Pauze
Terugblik theaterconcert.
Wim geeft aan dat het een prima concert is geweest, waarvan aan de opzet, vanaf het begin van de
repetities tot de uitvoering, niets aan is veranderd. Met het “anders” en de uitstraling tijdens het concert
kunnen we ons onderscheiden van andere koren. Hiervan moeten we zeker gebruik blijven maken.
Wim stelt nadrukkelijk dat we het “oude” repertoire ook blijven zingen.
De op- en aanmerkingen van koorleden n.a.v. het Theater concert worden hieronder beknopt
weergegeven;
- er zijn veel positieve reacties gehoord, voor herhaling vatbaar
- uitbouw van het theaterprogramma om nieuw publiek te trekken
- veel nieuwe gezichten gezien buiten ons vaste publiek is een groot winstpunt.
- de muziek commissie van de KNZV is vol lof over de opzet van ons Theater concert en de lef die het
EMK heeft getoond
- er wordt betreurd dat de zaal niet was uitverkocht;
- het voorstel om elk lid 5 kaarten te laten verkopen wordt niet door iedereen gesteund
- de voetbalwedstrijd van FC Twente heeft ons ook benadeeld
- het ongunstige tijdstip is ontstaan door het verplaatsen van het concert vanwege de miscommunicatie
met ’t Spieker
- door deze verplaatsing was de “uitlichting” niet uitgeprobeerd
- de podiumopstelling moet beter
- de verdeling EMK, solisten was wat scheef
- opkomen in het donker kan gevaarlijk zijn
- lang staan is voor een aantal koorleden bezwaarlijk
Het bestuur zal bij de evaluatie bovenstaande punten kritisch bekijken.
Activiteiten komend jaar.
Op 23 september is er een feestelijke avond samen met de partners , in het Muldershuis.
Het openluchttheater heeft ons uitgenodigd om een concert te geven. Het bestuur moet hierover nog een
beslissing nemen.
Eind oktober/begin november is er een concert met het thema “Jacht”. Onze jager Jan Baak zal
meehelpen met de voorbereiding. Gerard kent een jachthoorngroep in Duitsland, die wellicht kan
meedoen. Verdere suggesties kunnen aan het bestuur worden doorgegeven.
Samen met het dameskoor Et-Cetera worden 2 Kerstconcerten gegeven op resp. 17 dec. in Haaksbergen
en 23 dec. in Eibergen.
Vanuit de leden wordt nog eens gewezen op de mogelijkheid van een concert in Zwilbrock. De meningen
daarover zijn verdeeld.
Wim R merkt op dat wanneer je een groot kerstconcert wil geven, de repetities al in mei moet beginnen.
Er is dan geen ruimte meer om tussendoor andere uitvoeringen/ activiteiten te hebben.

Archief commissie.
Er staan op dit moment 5 verhuisdozen met archief van het EMK bij de secretaris op zolder. Het bestuur is
van mening dat dit gearchiveerd zou moeten worden. Gerard Klanderman meldt dat hij ook nog wel het
een en ander in huis heeft.
De secretaris doet verslag van zijn contact met Johan Nijman van het Streekarchivariaat Regio
Achterhoek in Doetinchem. Het archief van het EMK kan daar ondergebracht worden. Het archief moet
door EMK zelf grof opgeschoond worden, nietjes eruit enz. Johan doet dan de rest. Johan is bereidt ons
bij het opstarten van het schonen te helpen. Geluidsdragers en beeldmateriaal wordt ook gearchiveerd.
Het bestuur van het EMK kan bepalen wie inzage krijgt in het archief. De gehele archivering door het
Streekarchivariaat is kosteloos. Gerard Klanderman, Alex Wansing en Menten Raven melden zich aan
voor de archiefcommissie.
Rondvraag.
Gerard Klanderman is benieuwd naar de evaluatie van de stemcoaching.
De ervaringen waren gemiddeld positief. De coaching van Wim sloot beter aan bij de koorleden dan die
van Johan. Het bestuur heeft nog niet nagedacht over een vervolg. Wim Ruessink geeft aan dat alles wat
bijdraagt tot verbetering is meegenomen.
Jos Smits wil graag aan een zangondersteuning meedoen en Fred geeft aan van de stem coaching wel
het een en ander te hebben opgestoken.
Joseph Derhaag heeft een opmerking over het “verbannen worden “ naar de kerk als repetitieruimte en
vraagt zich af of er geen betere ruimte is.
Met de beheerder van de Huve is destijds afgesproken dat maximaal 10 maal per seizoen wordt
uitgeweken naar een andere zaal.. Op dit moment zijn we 5 keer uitgeweken, dit lijkt meer omdat het
nogal dicht op elkaar is geweest. Hans zal met de Huve bespreken of het aantal van 10 is terug te
brengen.
HenkAbbink stelt voor extra repetities niet meer op een zaterdagmiddag te houden, hij spreekt zijn
voorkeur uit voor de ochtend of een extra avond.
Berto Scholten wil graag zingen zonder map en niet halfzacht met spiekbriefjes.
Leo Zevert complimenteert het bestuur voor het verzette werk gedurende het afgelopen jaar en de
organisatie van het theater concert. De tijd tussen het aanwezig moeten zijn en de start van het concert
vond hij veel te lang. Hans legt uit dat dit alles te maken had met het niet kunnen uitlichten vooraf en de
moeizame samenwerking met de “belichter”..
Leo heeft zich geërgerd aan de bevoogding vanuit het bestuur t.a.v. drankgebruik in de bar.
De penningmeester vraagt hoeveel leden met de NCW viewer oefenen. Dit blijkt tegen te vallen. Gerrit
zou graag de aanschaf van een gebruiksvriendelijker licentie voorstellen. Gerard Klanderman stelt voor
hier even mee te wachten omdat het KNZV op dit vlak ook bezig is en wellicht met voorstellen komt.
De dirigent merkt op dat uit het hoofd zingen evident is bij een theaterprogramma.
Gerard Klanderman nodigt, als voorzitter van het KNZV , het EMK uit mee te doen aan het concours in
Nijmegen op 22 april 2012.
Om 22.10 u. sluit de voorzitter de vergadering.

