Eibergs Mannenkoor
Verslag Ledenvergadering 2014, 27 maart 2014
Aantal aanwezige leden is 40

1.

Opening.
20.00 uur. De voorzitter, Frans Arntzen, opent de vergadering en heet de aanwezige leden hartelijk
welkom.

2.

Mededelingen
-

-

3.

Vijf leden hebben zich afgemeld voor vanavond.
Er is een kaart van Mariken ontvangen, de voorzitter leest hem voor.
Op het verzoek van de voorzitter om zich aan te melden voor een bestuursfunctie zijn geen reacties
binnengekomen.
We hebben van het KNZV een activiteitenplan ontvangen:
- Scrats
- Dirigentenbijeenkomsten
- Aandacht PR
- Zangfestival
- Perspectief mannenzang
We hebben een toezegging van het Prins Bernard Cultuurfonds voor subsidie van de gemaakte
kosten van ons theaterconcert. Het Prins Bernard Cultuurfonds vraagt enkele collectanten om te
collecteren in Eibergen. Op een later stadium komt de voorzitter hier op terug.

Jubilarissen
Jan Bussink wordt vanavond gehuldigd in verband met zijn 25 jarig jubileum bij het Eibergs
mannenkoor.
De voorzitter houdt een korte toespraak en zet Jan letterlijk in de bloemen.
Gerard Klanderman huldigt Jan namens het KNZV, spelt hem de versierselen op en overhandigt hem
de bijbehorende oorkonde.
Naast jarenlang bestuurslid van het Eibergs Mannenkoor te zijn geweest, maakt Jan zich
verdienstelijk als webmaster voor zowel de website van ons koor als dat van de landelijke KNZV. Jan
wordt geprezen voor het feit dat hij voornamelijk op de achtergrond opereert, hij zeer enthousiast is en
veel werk .verricht. Ook zijn rol als fotograaf komt aan bod.
Jan wordt toegezongen door zijn medezangers.

4.

Notulen ledenvergadering 21 maart 2013
De notulen van de ledenvergadering van 21 maart 2013 worden zonder opmerkingen goedgekeurd
door de ledenvergadering.
De voorzitter en secretaris tekenen het verslag ter goedkeuring en vaststelling.
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5.

Jaarverslag
De secretaris leest het jaarverslag 2013 voor.
Er volgen instemmende reacties op dit verslag waarna het met algehele instemming wordt
vastgesteld.

6.

Financiën
De cijfers van het afgelopen jaar en de begroting voor dit jaar worden rondgedeeld, de
penningmeester geeft een toelichting op de cijfers.
De kascommissie bestaande uit Chris Wijnsma en Herman Hilhorst hebben de kascontrole uitgevoerd.
De administratie was perfect voor elkaar, de vergadering verleent de penningmeester decharge.
De kascommissie voor komend jaar bestaat uit Herman Hilhorst en Dick van Eijk, reserve Wim
Schruijer.
De penningmeester geeft toelichting op de begroting 2014. De begroting voor 2014 wordt door de
ledenvergadering akkoord bevonden.
Het theaterconcert heeft ons € 1269,00 gekost, de penningmeester zal bij het Prins Bernhard
Cultuurfonds het verzoek indienen om het gehele bedrag of een deel te vergoeden.
Op basis van de huidige cijfers en het saldo van onze rekening wordt besloten om de contributie voor
2014 niet te verhogen.
Josef van Sark vraagt hoe het bestuur denkt over de hoge toegangsprijs van het afgelopen
theaterconcert, hadden we niet meer bezoekers gehad als de prijs lager was geweest.
Het bestuur heeft de toegangsprijs vastgesteld op basis van de te maken kosten, men heeft ook
gesproken over de hoogte en het aantal bezoekers.
.

7.

Bestuursmutaties
Ron Reedijk heeft na een reeks van jaren aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. De voorzitter
dankt hem voor het vele goede werk en laat dit vergezellen van een bon en een bloemetje.
Rechtstreekse benaderingen en verzoeken tijdens repetitieavonden om zich aan te melden voor een
bestuursfunctie hebben tot nu toe geen resultaat opgeleverd, Het bestuur bestaat nu nog uit vier
leden, de voorzitter vraagt met klem om aanvulling.
Onze penningmeester Gerrit Groot Roessink geeft aan om eind 2014 te zullen stoppen als
penningmeester, als iemand zijn taak wil overnemen dan is hij bereid om hem in te werken.
Frans en Fred zijn aftredend en herkiesbaar, beide gaan met instemming van de ledenvergadering
door voor een volgende periode.
Omdat een bestuur uit een oneven aantal moet bestaan en drie te weinig is moet er een bestuurslid
bijkomen. Het huidige bestuur gaat voorlopig door met 4 leden, eind mei wordt gekeken wat te doen
als er geen aanvulling is gekomen.
Jan ten Brincke vraagt waarom in de agenda de problematiek rondom de bestuurswisseling niet
verder is uitgewerkt.

PAUZE
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8.

Aanpassing huishoudelijk reglement
Zoals in de ledenvergadering van 2013 is besproken, heeft het huishoudelijk reglement een kleine
wijziging ondergaan. Jan Bussink zal de aanpassing op onze website plaatsen.

9.

De werkgroepen
Vertegenwoordigers van de werkgroepen doen verslag over hun werkgroep in het afgelopen jaar.
Website: Jan Bussink
De groep is opgestart en loopt goed.
Noteworthy: Karel Roelink
Karel geeft aan dat hij de werkzaamheden puur voor zichzelf doet om te kunnen studeren, wie wil
mag het gebruiken. De opmerking van Joseph om de bestanden op een cd-rom te branden wordt op
korte termijn niet gehonoreerd.
Nieuwsbrieven: Ron Reedijk
Gaat perfect, omdat Ron niet meer in bestuur zit, moet iemand vanuit bestuur berichten doorgeven.
Archiefgroep: Harry Snijder
De groep is een aantal keren bij elkaar geweest en begint te lopen.
Fotogroep: Willem Brons
Foto’s worden gemaakt.
Bordencommissie: Jan van Vuuren
Voor het plaatsen van borden wordt er een vergunning aangevraagd bij de gemeente en dan begint
het nodige knip en plakwerk, daarna worden de borden geplaatst.
Muziekcommissie: Gerard Klanderman
De muziekcommissie is nu drie keer bij elkaar geweest, ze hebben de nodige vrijheid en maken daar
ook gebruik van. Wim Ruessink is er ook bij betrokken
De muziekcommissie komt volgende week weer bij elkaar om bezig te gaan met liederen voor het
kerstconcert.
Graag wil men de medewerking van de koorleden, als men iets ziet of hoort wat zou passen bij ons
koor, geef dat dan door aan de muziekcommissie.
De muziekcommissie wil dit jaar nog een flash mop organiseren.
Donateurs: Gerrit Groot Roessink
Het gaat nog steeds goed met de donateurs, Jan Bussink wil graag nog een keer een actie zoals een
aantal jaren geleden ook een keer is gebeurd.
Kostuums: Frans Arntzen
Met het opzeggen van het lidmaatschap door Geert van der Veer is er nog geen opvolger gevonden
voor het beheer van de kleding. Wie wil dit overnemen?
Borrel: Frans Arntzen
Het nazitten eens per maand loopt redelijk, de ene keer zijn er meer leden die blijven dan de andere
keer.
Bibliotheek: Wim Schruijer
Het gaat zoals het gaat.
PR commissie: Mente Raven
De PR commissie is op zoek naar nieuwe leden.
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Lief en Leed: Frans Arntzen
Contacten met zieke leden ligt nu bij het bestuur, wie van de leden is bereid dat over te nemen?
Gerard Klanderman en Wim Schruijer willen dit voortaan verzorgen.

10. De toekomst
De voorzitter leest voor uit het actieplan 2014. Het jaar 2014 staat in het teken van kwaliteit en
kwantiteit.
Chris Wijnsma: Is het niet beter om de clinic die op een zaterdag gepland is te verplaatsen naar de
zondag, de zaterdag wordt in het algemeen gebruikt voor sport en boodschappen doen.
Jozef van Sark: Het Eibergs Mannenkoor is te honkvast, men moet niet alleen binnen Eibergen kijken
maar meer in de omgeving.
Frans Arntzen en Gerard Klanderman verzorgen vervolgens een presentatie over de clinic.
Tijdens de presentatie komen ondermeer de aspecten van het zoeken naar nieuwe leden en de
kosten en de financiële risico’s aan bod.
De aanwezige leden wordt gevraagd of we moeten doorgaan met de organisatie van de clinic en de
financiële consequentie samen willen dragen? Antwoord: Ja

11. Activiteiten 2014
De voorzitter vraagt leden die willen meewerken aan de activiteiten in 2014.
Amusing Hengelo:
Berkellandkorendag:
Feestavond 10 oktober:
Kerstconcert:
Flash mop:

Jozef van Sark, Chris Wijnsma (reserve)
Tonni Wormgoor
Gerard Klanderman, Mente Raven, Gerard Peter
Ron Reedijk, Wim Schruijer, Jan van Vuuren.
Muziekcommissie

Gerrit Groot Roessink geeft aan dat er op dit moment al 15 koren zich hebben ingeschreven voor de
Berkelland korendag.

12. Koorreizen
Vorig jaar heeft een commissie een koorreis gepland die helaas vanwege gebrek aan belangstelling
niet door kon gaan.
Het bestuur wil best nog een keer een reis organiseren, maar men moet zich wel realiseren dat omdat
er steeds minder mensen meegaan de kosten steeds hoger worden. 8 leden geven aan graag een
koorreis te willen.
Een alternatief zou zijn een 1 daagse reis.

13. Rondvraag
Jan ten Brincke: Wil graag op korte termijn een inventarisatie van de leden die meedoen met
Amusing in Hengelo.
Mente Raven:

Vraagt wat het projectkoor toevoegt aan een concert, hij vindt het storend als de
helft van het koor niet meezingt in delen van een concert.
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14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur, hij dankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst
iedereen wel thuis.

Akkoord:

Frans Arntzen
Voorzitter

Fred Asbroek
Secretaris
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