Verslag algemene ledenvergadering 25 februari 2016
Aanwezig zijn de bestuursleden: Gerard Klanderman, Wim Schruijer, Patrick
Hettinga, Herman Hilhorst en Eric Kempers (notulist)
Alsmede de leden Mente Raven, Harry Snijder, Jan van Vuuren, Chris Wijnsma,
Leo Severt, Tonni Wormgoor, Joseph van Sark, Freddy Wissink, Jan Bussink, Jan
Baak, Willem Brons, Dick van Eijk, Herman Buursen, Ron Reedijk, Theo Stotteler,
Gerard Peter, Huig Zuiderend, Arne Hulshof, Gerrit Keuper, Dick Schokkin, Karel
Roelink, Wim Gussinklo, Jan ten Brincke, Herman Dieperink, Wim de Groot, Henk
Kruisselbrink, Egbert Nauta, Huub Ras, Berto Scholten, Jos Smits, Stef Smit, Bennie
Bomers.
Alsmede de dirigent Wim Ruessink.
Afwezig met kennisgeving zijn Henk Kuiper, Harrie Geerdink, Arjan Scholten, Jan
Hartman en Wil Klappe.
1. Opening
Patrick Hettinga (tekstueel hierna voorzitter) opent de vergadering en heet alle
aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder de dirigent en ons erelid
Gerard, met aanvullend de opmerking dat we in afwachting zijn van de komst
van de heer Adrie Bout, voorzitter KNZV midden Nederland. Dit in verband
met de officiële huldiging van onze jubilarissen. De voorzitter merkt op dat we
terug kunnen kijken op een mooi jaar, waarin we ons diverse malen op
positieve wijze hebben laten zien. Als nieuwe leden hebben we Egbert Nauta
en Herman Buursen kunnen verwelkomen. Helaas hebben we ook afscheid
moeten nemen van ons lid Jaap Voerman. Daarnaast zijn er leden die kampen
met een verminderde gezondheidssituatie. Na deze opening gaat hij over
naar het volgende agendapunt.
2. Mededelingen
De voorzitter stelt vast dat we momenteel een ledenaantal van 43 hebben. Het
moet ons aller zorg zijn, dat we hierin stappen zetten om weer naar een hoger
aantal te komen.
Voor wat betreft de ziekenboeg heeft een afvaardiging van het bestuur een
bezoek gebracht aan Herman Ekkel. Zijn ziekte lijkt in de eindfase te zijn
beland, maar desondanks was hij betrokken en belangstellend voor wat betreft
zijn EMK.
Daarnaast hebben we een kaart gezonden aan oud-lid Peter-Jan van Haaften,
die met acute gezondheidsklachten is geconfronteerd. Ook is onlangs oud-lid
Henk Smits overleden.
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3. -notulen ALV 5-2-2015
Naar aanleiding van:
-gevraagd naar de uitleen van de podiumdelen: deze zijn 2 keer voor een
onkostenvergoeding beschikbaar gesteld. Daarnaast is het podium nu vermeld
op de website. Mogelijk werkt dit positief op belangstellenden.
-gevraagd naar “ledenwerving en sponsoring” geeft het bestuur aan dat dit
punt zeker nog de aandacht heeft, maar dat er meer tijd dan eerst ingeschat
nodig is, om tot een goede uitwerking van dit thema te komen. Wim Schruijer
en Mente Raven zijn en gaan daar verder mee bezig.
Aangezien er verder geen opmerkingen zijn, wordt het verslag onder
dankzegging aan notulist Herman Hilhorst goedgekeurd.
-evaluatie meerjarenplan
Na enige discussie, wordt duidelijk dat er in de vergadering begrip bestaat
voor het feit, dat de tijd voor het huidige bestuur te kort was om hier qua
inhoudelijke voorbereiding voor deze ledenvergadering wat mee te kunnen
doen. De leden spreken uit dat het plan en de evaluatie niet in het archief
mogen belanden. Met name omdat het oorspronkelijke plan met
betrokkenheid van velen is samengesteld en de evaluatienotitie inhoudelijk
gezien diverse aanknopingspunten biedt, waar wij als koor volgens de leden
wat mee kunnen en ook moeten doen. Afgesproken wordt om uiterlijk na de
zomervakantie vanuit het bestuur hier terugkoppeling op te geven. Dan moet
duidelijk zijn hoe en op welke wijze het bestuur hiermee verder wil, ook in
relatie tot het toekomstig functioneren.
4. Jaarverslag secretaris
Wim Schruijer (hierna secretaris) schetst een chronologisch overzicht van
hetgeen wij als EMK in 2015 aan wel en wee hebben meegemaakt.
-n.a.v.: het spaarfonds komt later op de agenda terug.
Verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris akkoord bevonden.
5. Financiën
-overzicht 2015
Gerard Klanderman (hierna penningmeester) geeft een toelichting op
begroting, exploitatie en jaarrekening over 2015. Er is sprake van een
terugloop in de binnenkomende contributiegelden door het dalende
ledenaantal. Daarnaast zal ook de gemeentelijke subsidie verlaagd worden
van 400 naar 250 euro, omdat ons ledenaantal door de hiervoor vastgestelde
ondergrens van 50 is gezakt. Desondanks kan de penningmeester melden dat
er sprake is van een batig saldo van iets meer dan 900 euro. Bij de toelichting
op de balans geeft hij aan dat er sprake is van een kasverschil van 8,30 euro,
naar alle waarschijnlijkheid ontstaan bij het afstorten van de vrije gift na het
adventsconcert Zwillbrock, in de telautomaat bij de bank.
Daarnaast is het bedrag van 515 euro opgenomen, te weten het tot dat
moment gespaarde bedrag van de 12 personen die deelnemen aan het
spaarfonds ter voorbereiding op de koorreis in 2017. Er is naar mening van
penningmeester en bestuur op dit moment geen reden om over te gaan tot
contributieverhoging. We zitten op dit moment met de 216 euro op jaarbasis
binnen de zangwereld al aan de hoge kant. De ideale buffer (2 keer de
jaaromzet als financiële reserve) is in de huidige situatie niet haalbaar.
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Nav:
-voorraad dvd/cd? De penningmeester geeft aan dat deze zijn afgeschreven
en geen boekhoudkundige waarde meer vertegenwoordigen.
-tekort 6500 euro in 2014? De penningmeester geeft aan dat dit bedrage
betrekking had op de jaarcijfers van 2014 en voor het huidige overzicht niet
van toepassing is.
-verslag kascommissie
Namens de commissie voert Theo Stotteler het woord; In authentiek Beltrums
doet hij verslag van de uitgevoerde controle. De penningmeester heeft
middels een uitgebreid overzicht (23 kantjes A-4) inzage en hierop inhoudelijk
toelichting gegeven, op basis waarvan de commissieleden zich een helder
beeld konden verwerven van de stand van zaken. Met name ook de gekozen
werkwijze van de penningmeester, om binnen het bestuur ieder kwartaal een
financieel overzicht ter tafel te brengen, om op die manier een goede vinger
aan de pols te houden, kon op goedkeuring van de commissie rekenen.
Samenvattend was er sprake van een helder en overzichtelijk financieel
plaatje, waarbij geen onregelmatigheden zijn aangetroffen. Conclusie “Dik
voor mekaar”.
-benoeming nieuwe commissie
Aangezien vorige vergadering 2 leden tegelijk werden benoemd, wordt
afgesproken dat Leo Severt aftreedt en dat Theo Stotteler zitting blijft houden
en samen met Jan ten Brincke volgend jaar de boeken zal controleren. Als
reserve lid stelt Harrie Snijders zich beschikbaar.
-begroting 2016
De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting, waarbij een
terugloop in de baten, nog even in relatie wordt gebracht, met de
ontwikkelingen als toegelicht bij het financieel overzicht 2015. Verwachting is
dat we uitkomen op een tekort van plm. 350 euro.
Nogmaals wordt benadrukt dat aanwas van het ledental hierin zeer nuttig kan
zijn. Daarnaast geeft de penningmeester aan dat er binnen de koorwereld
voldoende voorbeelden beschikbaar zijn, voor wat betreft het organiseren van
bijzondere acties om extra middelen binnen te halen. Mogelijk zouden we daar
iets mee kunnen. Voor wat betreft de baten van donateurs in relatie tot aantal,
geeft de penningmeester aan dat dit er 216 zijn. De begroting wordt akkoord
bevonden.
Afsluitend aan dit financiële blokje wordt vanuit de vergadering gevraagd of de
samenvattende conclusie van de kascommissie “Dik voor mekaar” ,betekent
dat aan penningmeester en bestuur ook formeel goedkeuring (decharge) is
verleend voor het gevoerde financieel beleid. De vergadering concludeert dat
dit het geval is en de penningmeester bevestigd, dat aan deze conclusie een
getekende verklaring van de kascommissie ten grondslag ligt. Waarvan akte.
6. Verslag werkgroepen
De voorzitter informeert of er vanuit de verschillende werkgroepen behoefte
bestaat aan het geven van een toelichting op de stand van zaken. Vanuit de
werkgroep PR wordt door Mente Raven aangegeven dat het zeer wel mogelijk
moet zijn om het aantal donateurs door gemeenschappelijke inspanningen te
verhogen en daarmee extra gelden binnen te halen. Verder wil de werkgroep,
zoals toegelicht bij de notulen van de vorige vergadering, dit jaar hierin tot wat
meer concrete actie komen, waaraan ook de leden hun bijdrage kunnen
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leveren. Aangezien er verder geen opmerkingen zijn, dankt de voorzitter de
werkgroepen voor het geleverde werk, in het bijzonder ook mevrouw Christien
Peter, voor haar werk op het gebied van fotozaken.

7. Jubilea
De voorzitter spreekt, terugblikkend op de 25 achterliggende jaren, woorden
van dank en waardering voor de getoonde inzet en wijze van invulling van het
lidmaatschap, van de heren Mente Raven en Theo Stotteler. Aangezien de
vertegenwoordiger vanuit de bond verstek heeft laten gaan, neemt de
voorzitter na de gesproken dankwoorden, eveneens de taak op zich om de
bondsspeld, horend bij 25 jaar lidmaatschap, aan de revers te bevestigen en
de bijbehorende oorkondes te overhandigen. Dit onder applaus van de
aanwezigen. Hierna wordt, aan de ter gelegenheid van dit heugelijke feit
aanwezige echtgenotes, als kleine compensatie voor de structurele
afwezigheid van de jubilarissen op de donderdagavond, een fraai boeket
overhandigd.
Na de ceremonie protocollaire neemt jubilaris Mente Raven het woord, waarbij
hij aangeeft dat er in de afgelopen 25 jaar veel is veranderd. Ondanks al deze
veranderingen, zowel qua samenstelling, repertoire en toenemende fysieke
ongemakken bij de ouder wordende leden, is het plezier in het zingen nog
volop aanwezig. Hij schetst de mogelijkheden, ook vanuit de eigen ervaring,
om binnen de directe leefomgeving nog eens goed te kijken, naar potentiële
kandidaten die lid zouden kunnen worden van het EMK. Aanvullend spreekt
jubilaris Theo Stotteler die mede namens de jubilaris Mente Raven de leden
een consumptie aanbiedt in de pauze en wederom een consumptie na
afronding van de vergadering. Een ovationeel applaus doet vermoeden, dat
deze geste van de jubilarissen, buitengewoon op prijs gesteld wordt.
8. Pauze met borrel en bitterbal
9. Bestuur mutaties
De voorzitter geeft aan dat er geen kandidaten zijn binnengekomen voor de
functie van bestuurslid, noch voor de positie van voorzitter. Hierna neemt de
penningmeester het woord en stelt voor aan de vergadering, om
voorgedragen vanuit het bestuur, Patrick Hettinga te benoemen tot nieuwe
voorzitter van het EMK. Met algemene stemmen wordt dit voorstel
aangenomen.
Hierna neemt de nieuwe voorzitter het woord en dankt de leden voor het in
hem gestelde vertrouwen. Hij geeft aan het als een uitdaging te zien om deze
functie op zich te nemen, waarbij voor hem het vertrouwen in zijn mede
bestuursleden en de goede onderlinge samenwerking, een grote rol heeft
gespeeld om hier ja op te zeggen.
Daarna geeft de voorzitter aan dat de secretaris voornemens is om zijn
zittingsperiode, welke nog 2 jaar duurt, vol te maken. Aangezien deze echter
ook de taak van bibliothecaris invult en het geheel een behoorlijke belasting
vormt, heeft hij aangegeven hierin vast een stapje terug te willen doen, zodat
een eventueel belangstellende hierin een nieuwe uitdaging kan vinden, met
vanzelfsprekend ondersteuning tijdens de aanvangsfase. Concreet gezien is
er dus een vacature voor de functie van bibliothecaris. De aanwezigen wordt
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gevraagd bij eventuele belangstelling, hierover contact op te nemen met de
secretaris.
10. Programma 2016-2017
Door het bestuur wordt een korte toelichting gegeven op de activiteiten voor
dit en het volgend jaar. De voorzitter geeft aan dat hiermee beoogd wordt, om
iedereen duidelijk te maken wat er wanneer op onze weg komt en daarmee
ook een beroep te doen op de verantwoordelijkheid van de koorleden om
deze data in de eigen agenda vast te leggen en hiermee rekening te houden.
Daarnaast biedt deze planning ook de ruimte voor overleg en afstemming met
dirigent en muziekcommissie, om de voorbereiding zo optimaal mogelijk te
doen verlopen. Een en ander zal vanzelfsprekend via nieuwsbrieven
consequent en duidelijk worden gecommuniceerd met de leden.
Globaal:
2016:
Zondag 1 mei: Lenteweekend Mallum. 1 of 2 korte optredens op
zondagmiddag. Optie moet nog concreet worden.
Woensdag 1 Juni: gezamenlijk met Carlton Male Voice Choir. Open Lucht
Theater (slecht weer oude Mattheus)
Zaterdag 17 september: Berkelland Koren Dag. Toegelicht door Tonni
Wormgoor.
Oktober: Clinic. Nog in te vullen
Oktober: Zangers festival: Optie moet nog concreet worden.
Zondag 18 december: Adventsconcert Zwillbrock.
2017:
Hemelvaartsweekend 25-28 mei: Koor/concertreis
De secretaris geeft een toelichting op de stand van zaken. Op dit moment is
het aantal inschrijvingen nog te laag, om de reis te kunnen organiseren. Zowel
uit budgettair oogpunt, als voor wat betreft het aantal deelnemende zangers
en de mogelijkheden voor een kwalitatief voldoende bezetting om concerten te
kunnen geven. De dirigent merkt hierbij op dat we met 29 deelnemende
zangers niet kunnen spreken over een concertreis, maar dat de term koorreis
beter op zijn plaats is. Vanuit het bestuur wordt gevraagd om nog eens na te
denken over deelname en eventueel te informeren bij medezangers naar de
ervaringen van eerdere concertreizen. De secretaris geeft aan dat de
reiscommissie (Wim, Ron, Dick en Eric) zich zal beraden en terug zal
koppelen naar de leden.
21 oktober: Night of the Proms in samenwerking met Euphonia.
Bestuurslid Herman Hilhorst schetst een beeld van de beoogde activiteit,
waarbij beoogd wordt om samenwerking met de muziekvereniging en
betrokkenheid van medezangers en zangeressen, een schitterend programma
neer te zetten, waarbij we ons als EMK maximaal profileren.
11. Koorconcertreis 2017
Gezien de reeds gegeven toelichting bij het programma, wordt dit agendapunt
als behandeld beschouwd.

5

12. Woord van de dirigent
Wim Ruessink (dirigent) stelt vast dat we als EMK goed bezig zijn. Vanuit zijn
invalshoek ziet hij, binnen de gegeven mogelijkheden, dat er de laatste
maanden weer sprake is van een opgaande lijn binnen ons gezamenlijk
functioneren. Voor het concert met het koor uit Engeland op woensdag 1 juni,
hebben we een paar mooie nummers en er is vertrouwen dat dit goed zal
lukken. Voor wat betreft het invullen als medeorganisator van een
totaalprogramma, geïnspireerd op Night of the Proms, waarbij je dus als EMK
jezelf weer helemaal op de kaart wilt zetten, brengt dit wel iets met zich mee.
Gedacht wordt aan een combinatie van pop en klassiek, met een groot
mannenkoor voor de pauze en een groot gemengd koor daarna. Eventueel
behoort ook de inzet van een solist tot de mogelijkheden. Er is ruimte om
suggesties te doen voor nummers die we daarbij kunnen laten zien en hij zegt
toe deze samen met de muziekcommissie mee te zullen nemen bij de
programma invulling. Daarnaast wil hij het begrip “commitment” nogmaals
specifiek noemen. Er wordt veel gevraagd van ons allemaal als we dit goed
willen doen. Sommige nummers uit het hoofd zingen, maximale aanwezigheid
tijdens de repetities, mogelijk extra repetities en allemaal de handen uit de
mouwen steken. Samenvattend geeft hij aan dat dat het met name gaat om
dat laatste, Als we iets willen, dat moeten we samen ook de bereidheid
hebben om er voor te willen gaan. Dan kan er iets moois tot stand komen.
13. Rondvraag
Jan ten Brincke: wil graag iets aan de orde stellen, dat formeel buiten de
kaders van het EMK valt. Als lid van het Oost-Europa comité Haaksbergen,
geeft hij aan dat er binnenkort een hulptransport naar Litouwen gaat. Mochten
er leden zijn, die zich in het bezit weten van een fiets, die eigenlijk alleen maar
in de weg staat en niet meer gebruikt wordt, dan houdt het comité zich van
harte aanbevolen, om deze mee te nemen naar Litouwen. Het wordt daar
buitengewoon op prijs gesteld.
-de boodschap is duidelijk.
Chris Wijnsma: naar aanleiding van de crematie van Henk Smits, jarenlang lid
geweest van het EMK, stelt hij de vraag wat het standpunt is van het bestuur
over het zingen tijdens de uitvaart van een oud-lid.
-vanuit het bestuur wordt aangegeven dat het verzoek om dit te doen niet bij
ons is binnengekomen. In het verleden is al wel eens gezongen in een
gelijksoortige situatie. Toegezegd wordt dat het bestuur zich hierover zal
beraden en tot een standpunt komen.
14. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de geleverde bijdrage en
constateert, onder bevestigend applaus, dat hij het er voor de eerste keer niet
slecht vanaf heeft gebracht. Hierna sluit hij de vergadering en wenst iedereen
wel thuis.

Aldus opgemaakt te Eibergen d.d. 25 februari 2016 en goedgekeurd te
Eibergen d.d.
…….februari 2017
De voorzitter………………

De secretaris…………………………
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