Eibergs Mannenkoor
Jaarvergadering 2012 16 februari 2012

1. Opening
De Voorzitter, Hans Slaghuis opent de vergadering en heet de aanwezige leden hartelijk
welkom, een bijzonder woord van welkom aan de heer Bosma van KNZV, Gerard
Klanderman en onze dirigent Wim Ruessink.
Het jaar 2011 is een enerverend jaar geweest met vele mooie maar ook trieste momenten
waaronder het overlijden van ons lid Jaap Bartelink.

2. Mededelingen
Geen

3. Notulen jaarvergadering 19 mei 2011
Blz. 1.
Er zijn een aantal opmerking over het wel of niet aanmelden van de
ledenvergadering.
Blz. 2.

Geen opmerkingen

Blz. 3.

Hans: Bij de rondvraag is een opmerking geplaatst over het aantal keren dat we
niet kunnen repeteren in de grote zaal. In overleg is dit aantal van 10 verminderd
tot 7 keren.

Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

4. Jaarverslag 2011
De secretaris doet verslag over het jaar 2011.

5. Jubilarissen
Twee koorleden maken 25 jaar deel uit van ons koor en worden vanavond gehuldigd:
Jan Baak en Wim Gussinklo zijn beide op 1 februari 1987 lid geworden van het Eibergs
Mannenkoor. De heer Bosma reikt hun een oorkonde uit met de daarbij behorende insigne.
De voorzitter verhaalt in het kort de vijfentwintig jaar van beide jubilarissen en zet ze
letterlijk in de bloemen.
De heer Bosman vertelt dat het KNZV een boekwerk heeft uitgebracht ‘Ontdek je stem’ dit
boekje is uitermate geschikt voor beginnende zangers maar ook voor ervaren zangers om
meer te leren over het stemgebruik. Het koor krijgt een exemplaar cadeau.
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6. Financiën
Gerrit Groot Roessink, onze penningmeester neemt ons mee door het financiële verslag van
2011 en de begroting van 2012.
Op de opmerking dat het theaterconcert financieel negatief heeft uitgepakt, geeft Gerrit aan
dat de kosten van genoemd concert door de inhuur van solisten en muzikanten veel heeft
gekost. Concerten kosten nu eenmaal veel geld, de penningmeester heeft de kosten per
concert gespecificeerd.
De kascommissie bestaande uit Geert van der Veer en Roel van der Heij hebben de boeken
gecontroleerd. Ze vonden de boeken zeer verzorgd en overzichtelijk, het was een genot om
te controleren. Zij verlenen de penningmeester decharge.
Volgend jaar wordt de kascommissie gevormd door Geert van der Veer en Chris Wijnsma, de
nieuwe reserve is Herman Hilhorst.
De penningmeester geeft uitleg over de begroting van 2012. Gezien de huidige financiële
situatie wordt besloten om de contributie niet te verhogen.
Onder luid applaus wordt de begroting akkoord verklaard.

7. Bestuursverkiezing

•
•

Hans Slaghuis is aftredend en herkiesbaar.
Wim Schruijer is aftredend en niet herkiesbaar

De voorzitter geeft aan het bijzonder jammer te vinden dat Wim stopt met zijn
bestuursfunctie maar het gezien de thuissituatie door ziekte van de echtgenote van Wim,
niet meer dan normaal is dat Wim bij zijn echtgenote is. Wim ontvangt een waardebon en
bloemen voor de jarenlange inzet binnen het bestuur.
Omdat er geen tegenkandidaten zijn zal Patrick Hettinga de vrijgekomen plek binnen het
bestuur invullen. De samenstelling binnen het bestuur gaat wel veranderen. De voorzitter
gaat verhuizen naar een plek dichter bij zijn werk en zal op termijn stoppen met het Eibergs
Mannenkoor. Hans stelt voor om de huidige vice voorzitter Frans Arntzen te benoemen tot
voorzitter, Hans neemt de functie van vice voorzitter over. De ledenvergadering gaat
akkoord, Hans draagt de voorzittershamer over aan Frans. Frans zit de tweede helft van de
vergadering voor.
Na de pauze neemt de penningmeester nog even het woord, De totaaltelling van een kolom
klopt niet. Het totaal bedrag klopt wel, een post is wel meegenomen in de telling maar
abusievelijk niet vermeld in de kolom.

2

8. Activiteiten 2012


Ledenwerfdag
Op Zaterdag 24 maart 2012 is een ledenwerfdag gepland om met name nieuwe
jongere leden te werven. We hopen ons ledenaantal te kunnen vergroten.
Nieuwe aspirant-leden zullen in de beginfase worden begeleid met stemvorming en
het lezen van muziek. Na een proeflidmaatschap van twee maanden vindt een
evaluatie plaats waarin wordt gekeken of het aspirant-lid een volwaardig lid kan
worden.
Gerard Klanderman geeft aan dat de afname van het aantal koorleden in heel
Nederland een groot probleem is. Om hieraan een halt toe te roepen zal ook het
Eibergs Mannenkoor actief moeten gaan werven.



Zangfestival
Op zaterdag 9 juni 2012 vindt in Aalten een zangfestival plaats met meerdere koren
in vijf verschillende kerken, wij zullen hieraan deelnemen. Het is de bedoeling dat
ieder koor twee optredens verzorgd in twee verschillende kerken.



Concert 15 juni 2012
Het optreden in Eibergen van een Engels mannenkoor op 15 juni 2012 gaat niet door
i.v.m. het tijdstip van hun vlucht.



Lourdeskerk
Jan ten Brincke vertelt dat de Lourdeskerk in Haaksbergen voorgoed dicht gaat eind
dit jaar. Het Eibergs Mannenkoor heeft hier enkele jaren geleden een concert
verzorgd. Jan zou graag hier dit jaar nog een keer een concert willen houden, Het
bestuur zal dit intern bespreken en komt hier op terug.



Concours Baarn
Op 13 oktober vindt in Baarn een concours plaats, zijnde een voorronde voor een
groot landelijk concert in 2014. We gaan ons hier goed op voorbereiden, iedereen
wordt verzocht zoveel mogelijk op alle repetitieavonden te komen.



Berkelkorendag
De organisatie van de Berkelkorendag loopt voorspoedig, we moeten alleen kijken of
de geplande datum 15 september wel geschikt is omdat in dat weekend in Ruurlo
een feestweekend is. De werkgroep komt met een voorstel voor een andere datum.



Kerstconcert
Jan ten Brincke vraagt naar de mogelijkheid van een nieuwjaarsconcert in plaats van
het traditionele Kerstconcert. Meerdere leden zijn hiervoor. Het bestuur neemt dit
voorstel mee na hun volgende vergadering.

9. Koorreis 2013
Er is een werkgroep in het leven geroepen voor de organisatie van de geplande koorreis in
2013. Het idee is een koorreis naar Duitsland, de eerste contacten zijn gelegd met een koor
in de buurt van Koblenz. De koorreis zal plaatsvinden van 9 mei t/m 12 mei, de kosten
bedragen ongeveer 350 euro per persoon.
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10. Beleidsplan
De gemiddelde leeftijd van ons koor wordt steeds hoger, als we niets doen aan het werven
van jongere leden komen we op een zeker moment op een punt dat we te weinig leden over
hebben om te zingen. Er zijn twee soorten koren, een koor puur voor de gezelligheid en een
koor die voor kwaliteit gaat. Frans is bezig met een plan op te stellen voor de komende drie
jaren, hij is samen met een aantal koorleden bezig met een sterkte/zwakte analyse.

11. Rondvraag
Roel:

Kunnen de leden het boekje ‘ontdek je stem’ ook zelf bestellen?
Dan kan bij de secretaris, volgende repetitie.

Mente:
Is er een PR commissie, er gebeurt te weinig hij wil graag zijn medewerking
verlenen.
Frans doet de PR op dit moment, hij komt hier op terug.
Jan ten B: Jan is van mening dat de presentatie van het koor tekort schiet, met name het
opkomen en afgaan is rommelig, dit kan veel beter.
Het bestuur neemt zijn opmerking mee naar de volgende vergadering
Alex:

Alex vraagt of het niet mogelijk is om in deze kleine zaal te repeteren in plaats
van de kerk als de grote zaal bezet is.
Het bestuur zal hier in overleg met de dirigent naar kijken.

Peter:

Kijken we als koor ook naar het repertoire en de leeftijd van de zangers?
We gaan dit zeker meenemen in de plannen voor de komende jaren.

Jan B:

Jan vraagt vrijwilligers voor het incasseren van het geld van de donateurs.
Alex Wansing en Henk Kruiselbrink melden zich aan.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur, hij dankt de aanwezigen voor hun inbreng
en wenst iedereen wel thuis.
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