Eibergs Mannenkoor
Verslag jaarlijkse ledenvergadering d.d. 5 februari 2015 in De Huve te Eibergen.
Notulist: Herman Hilhorst

Opening.
Op klokslag 20:00 uur heet de voorzitter iedereen die aanwezig is van harte welkom in de Honingzaal
van de Huve. Hij spreekt eveneens zijn zorg uit wat betreft het ledenaantal van het Eibergs
Mannenkoor. Deze zit thans op een kleine vijftig leden. Wel zijn wij bij met een aantal nieuwe leden
in ons midden. Wij mochten na de clinic, gehouden in september jl. vier nieuwe leden verwelkomen
in ons koor wat ons blij stemt.

Mededelingen.
Met kennisgeving afwezig: Rinus ter Beek, Arjan Scholten, Harrie Snijder, Freddie Wissink, Jan
Hartman, Huub Ras, Herman Ekkel, Tonny Wormgoor en Gerrit Keuper.
Er is een 28-delig podium uit de inboedel van opgeheven TBS inrichting Oldenkotte op de kop getikt.
Het is een zeer mooi professioneel podium welke zo in de verhuur gebracht kan worden.
Verhuurcontract en verhuurvoorwaarden zullen door het bestuur opgesteld worden. Het Eibergs
Mannenkoor gaat zelf voor aanvoer, opstelling en afvoer zorgen.

Notulen jaarvergadering d.d. 27 maart 2014.
Blad 3: Noteworthy moet zijn NoteWorthy. De notulen worden vastgesteld en door de
penningmeester (door afwezigheid secretaris) en de voorzitter ondertekend.

Jaaroverzicht 2014.
De voorzitter leest het jaarverslag 2014 voor. Hiermee wordt door middel van applaus ingestemd en
vastgesteld.

Financiën 2014.
Onze penningmeester doet verslag over de financiële huishouding van afgelopen jaar. Er wordt
vastgesteld dat er een tekort is van € 6.500,--. Er was al rekening gehouden met een tekort maar het
valt de penningmeester erg tegen. Oorzaken zijn het niet doorgaan van een subsidie, activiteiten
waaruit geen opbrengsten gegenereerd konden worden, extra uitgaven aan o.m. podiumdelen en,
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niet onbelangrijk, het ledental welke terugloopt Ondanks de teneur werd het financiële jaarverslag
toch goedgekeurd.
Kascontrole werd uitgevoerd door Dick van Eijk en Wim Schruijer. Dick van Eijk nam het woord en gaf
aan dat alle stukken er zeer ordentelijk uitzagen. Kostenposten waren goed te traceren; het was een
duidelijk geheel. Hij gaf te kennen dat hij blij was met de rekenlessen van zijn meester op de lagere
school.
De heren Theo Stotteler en Leo Severt worden benoemd tot leden van de nieuwe kascommissie.
De vergadering komt tot te conclusie het Eibergs Mannenkoor aardig op eigen vermogen is
ingeteerd. De penningmeester stelt voor om de contributie met € 2,-- per maand te verhogen per 1
januari 2015. De vergadering stemt hier unaniem mee in. De penningmeester houdt komend jaar de
vinger aan de pols qua uitgaven. Om de vinger aan de pols te houden zal er van een activiteit een
eenvoudige begroting ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd moeten houden om eventueel
tijdig te kunnen bijsturen.

Bestuursmutaties.
Gerrit Groot Roessink stopt als bestuurslid. Hij was jarenlang onze penningmeester. De voorzitter
bedankt Gerrit voor alle werkzaamheden als penningmeester maar ook als bestuurslid. Het bestuur
zal hem missen.
De termijn van Patrick Hettinga zit erop. Hij stelt zich herverkiesbaar. Daarnaast stelt het bestuur
Gerard Klanderman en Wim Schruijer voor als nieuwe bestuursleden. De vergadering stemt hier mee
in door middel van een daverend applaus. Tot slot meldt Eric Kempers zich ook bereid zitting te
nemen in het bestuur. De vergadering stemt hier mee in. Het bestuur ziet er dan als volgt uit:
Frans Arntzen, Patrick Hettinga, Gerard Klanderman, Wim Schruijer, Eric Kempers en Herman
Hilhorst. De taken zullen in eerstvolgende bestuursvergadering verdeelt worden.

Werkgroepen.
PR-cie.: Mente Raven legt de stand van zaken uit rondom het dubbelconcert met Radujsja. Alle leden
krijgen een fysieke kaart om rond te delen en af te geven aan kennissen, buren etc. etc. Ook zal er
een digitale versie ter beschikking worden gesteld voor e-mail, WhatsApp, Facebook etc. etc.
Muziek-cie.: Gerard Peter vertelt iets over de muziekcommissie wat zij afgelopen jaar zoal gedaan
hebben. Zijhebben de nummers uitgezocht voor Amusing Hengelo, de flashmobs en het kerstconcert.
Dit gebeurt in nauw contact met de dirigent. Gerard bedankt iedereen voor zijn inbreng van nieuwe
nummers maar alles is helaas niet zomaar geschikt voor mannenkoren. Wel mee doorgaan.
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Archief-cie: De leden van de archiefcommissie zijn erg druk met het samenstellen van de stukken
welke naar het streekarchief gebracht kunnen worden. Dit is erg arbeidsintensief want er is in de
loop van alle jaren zeer, zeer veel archiefmateriaal ontstaan. Er wordt gestaag doorgewerkt.
Voor het onderhouden van de website wordt Jan Bussink bedankt.
Voor het onderhouden en toevoegen van nummer voor NoteWorthy worden Karel Roelink en Joseph
Derhaag bedankt.
Voor het maken van de nieuwsbrief wordt Wim Schruijer bedankt. Ook wordt hij bedankt voor zijn
werkzaamheden als koorleider tijdens uitvoeringen.
Voor het plaatsen van de borden bij binnenkomst in Eibergen wordt Jan van Vuuren bedankt. Altijd
als het Eibergs Mannenkoor een activiteit heeft worden deze borden geplaatst.
De mensen die Joseph Derhaag naar huis rijden na de repetitie elke donderdag worden bedankt.
Voor het werven van sponsoren wordt Mente Raven bedankt.
Voor het innemen en uitdelen van de kostuums wordt Gerrit Groot Roessink bedankt. Hier is nog
steeds niemand voor gevonden. Er wordt een idee geopperd om het door een aantal dames in een
poultje te doen bij toerbeurt.
Uit bovenstaand zie je maar weer dat je het samen moet doen want dan komt er iets van de grond
en kan er iets georganiseerd worden.

Toekomst.
Het thema van 2015 zal worden “ledenwerving en sponsoring”. Het bestuur zal zich beraden hoe en
welke vorm hier aan gegeven zal worden.
In 2015 is het de bedoeling dat het activiteitenplan 2013-2015 geëvalueerd gaat worden.
Het bestuur vraagt leden mee te denken en te werken aan een meerjarig activiteitenplan 2015-2019.
De heren Henk Kuipers, Stef Smit, Jozef van Sark, Leo Severt, Theo Stotteler en Jan Baak geven aan
mee te willen werken. De data van samenkomsten zullen in nader overleg plaats vinden.

Activiteiten 2015.
In 2015 komt er geen projectkoor. Reden is dat het toch moeilijk is om een gebalanceerd geheel
samen te stellen. Volgend jaar weer.
De voorbereiding van het dubbelconcert met Radujsja is in volle gang.
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Het bestuur vraagt de leden om al dan niet mee te doen aan Amusing Hengelo. Conclusie van de
vorige deelname is dat het geen geld oplevert (alleen maar kosten) maar, nog belangrijker, ook geen
nieuwe leden. Er wordt besloten niet aan Amusing Hengelo 2015 deel te nemen. Enkele leden vinden
het jammer dat er niet doorgaat je ziet ook andere koren wat inspirerend kan werken. Over een paar
jaar nog eens overwegen.
Er is contact geweest met het Reumafonds Amsterdam. Deze houden regionale bijeenkomsten voor
vrijwilligers. Het Eibergs Mannenkoor is gevraagd hieraan mee te werken wat is toegezegd. Ons
optreden vindt plaats op zondag 12 april 2015 van 14:00 tot 15:00 uur in de Huve te Eibergen.
Op 20 december 2015 is er een optreden gepland in de kerk van Zwillbrock (D). Gerard Klanderman
en Gerrit Groot Roessink zullen met Bruder Hubert overleggen wat de mogelijkheden voor ons koor
daar zijn. Het moet wel passen in ons repertoire. De mogelijkheid om op 13 december 2015 een
uitvoering te geven in Haaksbergen zal onderzocht worden. De dirigent wijst erop dat wij niet een
kerstconcert kunnen houden en daarnaast een adventsconcert. Het is of een kerstconcert of een
adventsconcert.

Rondvraag.
Gerrit Groot Roessink: Benadrukt dat hij veel heeft aan NoteWorthy. Hij adviseert iedereen die hier
moeite mee heeft zich bij hem te melden dan helpt hij jou daar mee.
Jan van Vuuren: Heeft de nobele gedachte om het geld wat het Eibergs Mannenkoor ontvangt van
het Reumafonds weer terug te storten naar het Reumafonds. Dit gaan wij niet doen in verband met
de kosten die wij als koor maken en dat wij, gezien de financiële situatie, ons dit niet kunnen
permitteren.
Jan ten Brincke: Maakt de opmerking dat de dirigent geen lid is van het koor. Bij meerdere koren is
het dan gebruikelijk dat de dirigent tijdens de vergadering een woordje doet van zijn bevindingen. Bij
het Eibergs Mannenkoor krijgt de dirigent een uitnodiging om deel te nemen aan de jaarvergadering
en als de dirigent behoefte heeft om iets te melden dan geeft hij dat aan. Het bestuur zal overwegen
om volgend jaar een “het woord is aan de dirigent” op de agenda te krijgen.
Jozef van Sark: Heeft na het kerstconcert diverse signalen gehoord dat het Eibergs Mannenkoor
aardig zingt als het in NL, D of ENG is. Bij andere talen wordt het erg groezelig. Er zal dus meer aan
tekstbeleving gedaan moeten worden. Dit kunnen de leden ook zelf.
Wim Schruijer: Vindt het jammer dat optredens van het Eibergs Mannenkoor maar één keer
uitgevoerd worden omdat er toch veel tijd ingestopt wordt. Hij denkt dat er meer uit te halen valt als
sommige optredens meerdere keren uitgevoerd kunnen worden. Wellicht kan dit meegenomen
worden in het meerjarig activiteitenplan 2015-2019.
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Afsluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur. De vergadering verplaatst zich naar de bar waarbij
het bestuur de 1e ronde voor zijn rekening neemt.

