Eibergs Mannenkoor
Verslag Ledenvergadering 2013, 21 maart 2013
Aantal aanwezige leden is 49

1.

Opening.
20.00 uur. De voorzitter, Frans Arntzen, opent de vergadering en heet de aanwezige leden hartelijk
welkom. De opkomst is goed, er zijn enkele afmeldingen waaronder penningmeester, Jan Bussink zal
het financiële deel voor zijn rekening nemen. Ron Reedijk is op vakantie.
Wim Ruessink onze dirigent is vanavond ook niet aanwezig omdat zijn vader deze week is overleden.
Frans leest mail voor dat namens bestuur aan Wim is gezonden.

2.

Mededelingen
Geen

3.

Jubilarissen
Gerrit Keuper is lid van het Eibergs Mannenkoor vanaf 5 februari 1988, en viert vandaag zijn 25 jarig
jubileum.
Gerard Klanderman, als voorzitter van het KNZV, houdt een speech voor de jubilaris, geeft hem de
oorkonde en spelt hem het insigne op dat hoort bij het 25 jaar lid zijn.
Frans Arntzen zet de jubilaris vervolgens letterlijk in de bloemetjes.

4.

Notulen ledenvergadering 16 februari 2012
Punt 8, Jozef van Sark vraagt of er nog een vervolg komt op de Berkelland korendag.
Frans geeft aan dat hier zeker een vervolg op komt, het bestuur heeft besloten dat de Berkelland
korendag eens in de twee jaren wordt georganiseerd.
Zowel tekstueel als inhoudelijk zijn er verder geen opmerkingen.
De voorzitter en secretaris tekenen het verslag ter goedkeuring en vaststelling

5.

Jaarverslag
De secretaris heeft een jaarverslag geschreven over 2012. Hij is verkouden en niet bij stem,
de voorzitter leest het jaarverslag voor.
Er volgen instemmende reacties op dit verslag waarna het met algehele instemming wordt
vastgesteld.

6.

Financiën
Er komt een vraag vanuit de vergadering om de cijfers voortaan, voor de vergadering, rond te mailen.
Frans zal dit verzoek binnen het bestuur te bespreken.
Frans vertelt dat er een schrijven is gekomen van het KNZV betreffende een tariefsverhoging van €
0,50 per koorlid, het KNZV neemt dit jaar de helft voor haar rekening.
De cijfers over het afgelopen jaar en de begroting worden rondgedeeld, Jan Bussink geeft een uitleg
over de financiën van het afgelopen jaar.
•

Jozef van Sark vraagt om een nadere specificatie van de kosten dirigent/pianist/stemcoach,
afgelopen najaar is een extra bijdrage gevraagd van de leden voor de stemcoach, deze
bijdrage ontbreekt bij de ontvangsten. Jan zal deze vraag bespreken met de penningmeester.
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•

Wim Schruijer heeft afgelopen jaar originele partituren moeten bestellen voor het concours in
Baarn, achteraf bleek dat dit niet nodig was, jammer van de kosten.

•

Wim Bennink ziet dat de contributie over 2012 € 13.036,00 bedroeg, in de begroting voor
2013 staat nog maar € 10.560,00, Jan Bussink, dat klopt afgelopen jaar hebben een aantal
leden hun lidmaatschap opgezegd en dat heeft ook gevolgen voor de hoogte van de te
ontvangen contributie.

Geert van der Veer en Chris Wijnsma hebben als kascommissie de boeken gecontroleerd bij de
penningmeester. Geert geeft aan dat het een genot was om te controleren, het cijfermateriaal klopte,
was duidelijk en overzichtelijk. Hij vraagt de vergadering om decharge voor de penningmeester.
De vergadering verleent decharge.
Chris Wijnsma en Herman Hilhorst vormen kascommissie voor komend jaar, Dick van Eijk is reserve.
De begroting voor 2013 wordt akkoord bevonden. De contributie voor 2013 zal niet worden verhoogd.

7.

Bestuursmutaties
Hans Slaghuis heeft afgelopen najaar het lidmaatschap beëindigd i.v.m. met zijn verhuizing naar
Arnhem. Zijn functie binnen het bestuur is op dat moment niet opgevuld.
Jan Bussink heeft aangegeven om te stoppen als bestuurslid na deze ledenvergadering.
Het huidige bestuur vraagt toestemming aan de vergadering om verder te mogen gaan met een
bestuur van 5 leden.
Wim Gelderblom geeft aan dat dit volgens de statuten en huishoudelijk reglement niet mogelijk is,
Frans heeft de statuten laten nakijken door een deskundige, deze gaf aan dat het mogelijk was. Frans
zal het huishoudelijk reglement nakijken en komt hier op terug.
Frans houdt een korte toespraak voor Jan Bussink en dankt hem voor zijn grote inzet en perfectie
binnen het koor en bestuur. Jan ontvangt een bon als dank.
Jan stopt wel als bestuurslid maar blijft zijn werkzaamheden met de website en social media gewoon
voortzetten, hij vraagt om een partner die samen met hem deze werkzaamheden wil vervullen.
PAUZE
21.25 uur. Na de pauze komt de voorzitter terug op het aantal bestuursleden. In de statuten (art. 9.1)
wordt alleen gesproken over tenminste drie leden en bij andere samenstelling altijd een oneven
aantal. Het huishoudelijk reglement geeft aan (art 14) dat het bestuur uit zeven personen zou moeten
bestaan. Het huishoudelijk reglement kan geen bovenmatige zaken afdwingen die in de statuten zijn
vastgelegd. Uit de verdere taakbeschrijving blijkt ook dat artikel 14 functies beschrijft en niet het aantal
benodigde bestuursleden. De vergadering stemt in met het wijzigen van het huishoudelijk reglement
waarbij in artikel 14 het woord personen wordt vervangen door het woord functies..
Omdat alleen de ledenvergadering de statuten en huishoudelijk reglement kan wijzigen, vraagt de
voorzitter de vergadering toestemming om het huishoudelijk reglement hierop aan te passen en door
te mogen gaan met vijf bestuursleden. De vergadering gaat akkoord.
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8.

Toekomstplan 2013 – 2015
Na een grondige studie en de nodige gesprekken binnen het bestuur en met een aantal leden is een
toekomstplan geschreven. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, het bestuur heeft er bewust
voor gekozen deze weg te gaan. Wel zullen er op twee momenten evaluaties plaatsvinden en wordt
dan gekeken of we op de goede weg zitten, en of de plannen moeten worden bijgesteld. Het eerste
moment is dit zomer, het tweede moment aan het eind van het jaar.
De voorzitter vraagt de vergadering om haar mening, wat gaan we doen?
•

Wim Gelderblom vindt de SWOT analyse flut, het koor zou blijven, het koor wordt gesplitst.

•

Jan te Brincke geeft aan waarom hij tegenstemde, hij heeft ervaringen met andere koren
waarbij het niet goed ging.

•

Josef van Sark vindt het jammer dat het koor wordt gesplitst in 2 koren, maar is wel van
mening dat deze opzet een kans moet krijgen.

•

Freddy Wissink reageert fel op de woorden van Wim gelderblom en vraagt leden die tegen
zijn om met eigen voorstellen te komen.

Er wordt een stemming gehouden onder de leden via hand op steken, 2 leden zijn tegen, het plan
wordt conform vastgesteld .

9.

Activiteiten 2013/2014
Er zijn voor de rest van het jaar een aantal activiteiten gepland met als hoogtepunt het theaterconcert
dat in januari 2014 wordt georganiseerd.
•

Tweede pinksterdag een concert bij de Greune Weide

•

Op 20 oktober een optreden in het Open Lucht museum in Arnhem

•

In november een try-out van het theaterconcert in de Huve

•

In januari 2014 het theaterconcert in het Spieker

De voorzitter vraagt de koorleden om behulpzaam te zijn bij de vele werkzaamheden die moeten
worden uitgevoerd. De volgende repetitie wordt een lijst verspreid waarop men kan aangeven bij
welke activiteit men wil helpen.

10. Rondvraag
Rinus:

Verwacht het bestuur dat het dagkoor zal leiden tot de aanwas van nieuwe leden?
Ja, men verwacht dat er mensen zijn die niet meer werken en wel overdag willen
zingen maar ’s avonds de deur niet meer uit willen.

Jozef v. S:

Is het bestuur ervan op de hoogte dat er een koningslied komt, doen we hier iets
mee?
Op dit moment geen idee, we wachten op meer nieuws.

Jan ten B:

De koor reis ging niet door, wordt er nog iets anders georganiseerd dit jaar.
Ja, dat gebeurt inderdaad, meer informatie volgt t.z.t.

Alex:

Hoe gaat het verder met het naar huis brengen van Joseph, is het niet mogelijk om
een half uur eerder te beginnen en een half uur eerder te stoppen zodat Joseph met
het openbaar vervoer terug kan?
Een half uur eerder beginnen wordt moeilijk, het koor heeft destijds ervoor gekozen
om bij toerbeurt Joseph naar Doetinchem te brengen, dit blijft zo.
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Huub:

Huub heeft er steeds meer moeite mee dat het tijdens repetities soms behoorlijk
rumoerig is.

Leo S:

Wat wordt verstaan onder een Try-out als we met deelkoren gaan werken?
Dit kan een optreden zijn op een andere plaats dat de repetitieruimte, denk aan een
koffieconcert in een bejaardenhuis of verzorgingshuis.

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur, hij dankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst
iedereen wel thuis.
Akkoord:

Frans Arntzen
Voorzitter

Fred Asbroek
Secretaris
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