Verslag algemene ledenvergadering 16 februari 2017
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 Zuiderent, Gerrit Keuper, Dick Schokkin, Karel Roelink, Wim
Gussinklo, Jan ten Brincke, Herman Dieperink, Wim de Groot, Henk Kruisselbrink,
Egbert Nauta, Huub Ras, Berto Scholten, Bennie Bomers, Jan Hartman Harrie
Geerdink Arjan Scholten Henk Kuipers Gerard Peter en Anton Stortelder
Alsmede de dirigent Wim Ruessink.
Afwezig met kennisgeving zijn Wil Klappe, Dick van Eijk, Stef Smit, Gerrit Groot
Roessink, Jos Smits en Arne Hulshof.
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 Klanderman. Net als afgelopen jaar, toen hij helaas niet kwam
opdagen, verwachten we vanavond de heer Adrie Bout, voorzitter KNZV
midden Nederland. Dit in verband met een jubileum van 40 jaar lidmaatschap.
De voorzitter merkt op dat hij zijn eerste officiële jaar in functie, als een
boeiende en leerzame tijd heeft ervaren. Soms best wel met twijfels, maar met
name de goede samenwerking binnen het bestuur, heeft hierin een hoop
steun geboden.
Muzikaal gezien hebben we ons in 2016 veel laten zien en de afsluiting in
Zwillbrock was hierbij een absoluut hoogtepunt.
Voor wat betreft lief en leed hebben we helaas afscheid moeten nemen van
ons trouwe lid Herman Ekkel. Daar staat tegenover dat we Bennie Bomers en
Anton Stortelder als nieuwe leden hebben kunnen verwelkomen. Beiden
komen van buiten Eibergen. Derhalve acht de voorzitter het passend dat de
aanwezige Eibergenaren met een applaus hun waardering laten blijken voor
onze trouwe leden uit de omliggende gemeenten, die iedere donderdag toch
maar weer de reis naar Eibergen maken om met elkaar te komen zingen.
Aldus geschiedt.
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2. Mededelingen
-Een aantal leden bezetten op dit moment de ziekenboeg. Gerrit Groot
Roessink heeft een blaasoperatie ondergaan. Wil Klappe kampt met
lichamelijke klachten die zingen voorlopig onmogelijk maken. Arne Hulshof is
geveld door een acute hernia en bevindt zich in het ziekenhuis te Zutphen. En
als laatste ondergaat onze secretaris Wim Schruijer a.s. maandag een
hartkatheterisatie, die meer duidelijkheid zal geven over de eventuele
noodzaak van verdere behandeling. Het bestuur zal zorgdragen voor een
schriftelijke attentie.
-Er heeft zich geen kandidaat gemeld voor het bestuur. Voorlopig gaan we dus
door met 5 mensen. Het is mogelijk om als geïnteresseerde tussentijds in te
stromen en als aspirant-bestuurslid mee te draaien, tot het moment van
formele benoeming tijdens de ledenvergadering.
-Besturen blijft mensenwerk. Gaarne het verzoek om, wanneer iets vergeten
mocht worden, hierover aan de bel te trekken en de voorzitter of een ander
bestuurslid hier op aan te spreken. Vaak kan het dan op korte termijn worden
opgelost en voorkomt dit wandelgangverhalen.
3. -notulen ALV 25-2-2016
Naar aanleiding van:
-vermelding aanwezigen: lid Zuiderent geeft aan dat zijn naam eindigt op de
letter t i.p.v. d. Dit wordt aangepast.
-podiumdelen: de penningmeester geeft aan dat het helaas erg mager is, voor
wat betreft de verhuur. We hadden hier meer van verwacht. De mogelijkheid
tot verhuur staat prominent vermeld op de site.
-opgemerkt wordt vanuit de vergadering dat niets is terug te vinden over het
vertrek van Frans Arntzen als lid en voorzitter van het EMK: de voorzitter geeft
aan dat tijdens de jaarvergadering dit verhaal al achter de rug was. Het
bestuur zal zorgen voor vermelding in het jaarverslag over 2016.
-standpunt bestuur m.b.t. zingen bij de uitvaart van oud-leden: het bestuur
heeft hierover in principe de afspraak gemaakt dat ieder individueel geval op
zichzelf staat en als zodanig ook door ons zal worden bekeken. Waar mogelijk
en haalbaar (rekening houdend met aspecten als beschikbaarheid,
kostenplaatje etc.) zal hierop door ons worden gereageerd. We ondernemen
hierin geen actie, maar het verzoek moet bij ons worden neergelegd.
Aangezien er verder geen op- of aanmerkingen zijn, wordt het verslag onder
dankzegging goedgekeurd.
4. Jaarverslag secretaris
In het verslag wordt een chronologisch geschetst van hetgeen wij als EMK in
2016 aan wel en wee hebben meegemaakt.
Op- of aanmerkingen:
Aangevuld zal worden het vertrek van Frans Arntzen en de
deelname/presentatie aan de kerstmarkt in Eibergen.
Verslag wordt verder onder dankzegging akkoord bevonden.
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5. Financiën
-overzicht 2016
Gerard Klanderman (hierna penningmeester) geeft een toelichting op
begroting, exploitatie en jaarrekening over 2016. In het bijzonder ligt hij toe:
-Berkellandkorendag. Het overschot, minus de door het EMK gemaakte
onkosten, is een financiële reserve ten behoeve van de organisatie van de
volgende BKD in september 2018. Het geld wordt door ons beheerd, maar is
feitelijk gezamenlijk eigendom van de deelnemende koren.
-door een aantal goed verlopen optredens, met als uitschieter het kerstconcert
in Zwillbrock en de extra bijdrage vanuit het RABO fonds, komen we op een
positief saldo.
De penningmeester geeft aan dat het ideale plaatje, voor wat betreft een
eigen vermogen waaruit twee keer de vaste kosten betaald zouden kunnen
worden, in de huidige situatie te hoog gegrepen is.
Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat de eindnotatie bij de
jaarrekening niet geheel correct is. Een kenmerk van een balans is, dat aan
beide zijden onder de streep een gelijk bedrag staat vermeld.
Hierop zal een aanpassing plaats vinden.
-begroting 2017
De penningmeester geeft een toelichting:
De vermelde lasten concertreis, betreffen het onderzoek op locatie, door de
reiscommissie, om zaken af te stemmen en duidelijkheid te krijgen over
mogelijkheden en onmogelijkheden voor wat betreft de invulling van het
programma.
Er valt een toch wel forse verhoging van de huurpenningen te verwachten. De
exacte cijfers, komen binnenkort ter tafel in een overleg met de beheerder van
de Hüve.
Kijkend naar de uitgesproken behoefte en gevoelde noodzaak om ons meer te
laten zien door optredens (extra onkosten dirigent/pianist) en het relatief lage
ledenaantal, is er sprake van een lastige situatie.
Daarnaast, nog niet meegenomen in de begroting, komt er ook een moment
waarop weer in kleding geïnvesteerd zal moeten worden.
We hadden redelijk hoge verwachtingen van de verhuurmogelijkheden van
ons podium, maar zoals al aangegeven, dit valt erg tegen.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd, of door het bestuur is nagedacht over
een contributieverhoging. De penningmeester beaamt dat dit het geval is.
Na enige discussie over het niet geagendeerd zijn van dit onderwerp en de
derhalve statutaire belemmeringen, voor wat besluitvorming over dit thema,
stelt het bestuur voor om staande de vergadering, dit onderwerp toe te voegen
en hierover te stemmen door middel van handopsteking. De leden kunnen zich
hierin vinden.
-contributieverhoging
Voorgesteld wordt om de contributie te verhogen met € 2,50 per maand,
waardoor de kwartaalincasso wordt verhoogd tot € 61,50.
Door middel van handopsteking wordt dit voorstel aangenomen door de
ledenvergadering.
Aanvullend wordt vanuit de vergadering opgemerkt dat de resultaten van 2016
laten zien, dat er mogelijkheden zijn om concerten te geven die budgettair
neutraal of zelfs met winst kunnen worden afgesloten. Mogelijkheden zien en
een goede PR zijn daarbij van belang.
3

De begroting wordt door de ledenvergadering goedgekeurd.

-verslag kascommissie
Namens de commissie, bestaande uit Theo Stotteler en Jan ten Brincke, voert
de laatste het woord. Deze deelt mee dat de boeken in uitstekende staat zijn
aangetroffen en hij complimenteert de penningmeester met zijn werk. Aan de
vergadering wordt voorgesteld om bestuur/penningmeester decharge te
verlenen voor het gevoerde financieel beleid. Waarvan akte.
-benoeming nieuwe commissie
De nieuwe commissie zal bestaan uit Jan ten Brincke en Harry Snijder. Als
reserve stelt zich Henk Kuipers beschikbaar.
Rekening houdend met de tijd, stelt de voorzitter voor om het agendapunt
jubilea naar voren te halen.

6. Jubilea
De voorzitter deelt de vergadering mee, dat we een jubilaris in ons midden
hebben met 40 lidmaatschapsjaren bij het EMK en wel Gerard Klanderman.
Hij verzoekt de jubilaris en zijn inmiddels ook aanwezige echtgenote Hermien
plaats te nemen, waarna hij het woord geeft aan de heer Adrie Bout, voorzitter
KNZV Midden Nederland.
Deze geeft aan Gerard reeds vele jaren te hebben meegemaakt, in een
actieve en altijd meedenkende rol, op zowel regionaal als landelijk niveau
binnen de zangwereld. Vele avonden was Gerard van huis, om invulling te
geven aan zijn bestuurlijke activiteiten, uiteindelijk ook resulterend in een zeer
gegund erelidmaatschap. Wat de heer Bout echter op deze avond ook in het
bijzonder benadrukt is de rol van het thuisfront. Als daar geen steun en
betrokkenheid is, kan het bestuurlijk werk niet op de goede wijze worden
ingevuld. Daarvoor wil hij dan ook woorden van dank spreken in de richting
van Hermien. Afsluitend met de constatering dat Gerard op 28-jarige leeftijd lid
is geworden van het mannenkoor en dat we dat heden ten dage helaas
nauwelijks meer maken, overhandigd hij de jubilaris onder applaus van de
aanwezigen een oorkonde en wordt het insigne opgespeld.
Hierna spreekt de voorzitter van het EMK woorden van dank voor de
gedrevenheid en inzet waarmee Gerard invulling geeft aan zijn bestuurswerk
in het algemeen en de functie van penningmeester in het bijzonder. Vanuit zijn
betrokkenheid bij het EMK heeft hij een paar jaar geleden toch de handschoen
weer opgepakt en zijn verantwoordelijkheid genomen. In zijn functioneren als
voorzitter ervaart hij veel steun vanuit de energie en ervaring die Gerard
meebrengt binnen het bestuur. Hij sluit zich aan bij de woorden van de heer
Bout, dat het gezin op de eerste plaats moet staan en overhandigd daarna
een prachtig boeket aan Hermien. Onder aansturing van de dirigent wordt een
“hij leve lang” uit volle borst ten gehore gebracht.
Gerard bedankt de sprekers, geeft aan dat zijn thuisfront hem optimaal steunt
en dat hij met heel veel plezier zingt en invulling geeft aan zijn bestuursfunctie.
Met name ook door de fijne sfeer en goede onderlinge samenwerking. Hij
spreekt de hoop uit, dat we met elkaar zorgdragen voor het voortbestaan van
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ons EMK. Daarna zijn de leden in de gelegenheid om Gerard en Hermien te
feliciteren en is er pauze, waarin van een door de jubilaris aangeboden
consumptie kan worden genoten.

7. Pauze

8. Verslag werkgroepen en commissies
Muziekcommissie:
-de voorzitter deelt mee dat de samenstelling van de muziekcommissie is
gewijzigd. Onder dankzegging aan de vertrekkende leden, die ieder naar
vermogen hun inzet hebben getoond, bestaat deze nu uit Gerard Klanderman,
Karel Roelink, Gerard Peter, Herman Hilhorst en Wim Ruessink (dirigent).
Een van de taken waarmee de commissie zich zal gaan bezighouden is de
samenstelling van een variabundel. Bestaande uit een divers aantal nummers,
die we met elkaar goed beheersen en waarmee we goed voor de dag kunnen
komen.
PR commissie:
Namens de commissie geeft Mente Raven een korte introductie waarin hij
aangeeft dat het mogelijk moet zijn om, met ons aller inzet, extra inkomsten te
genereren en ons daarbij tegelijkertijd ook te presenteren aan ons publiek als
mannenkoor. Zowel vanuit wervend oogpunt (aanwas leden en sponsoren) als
uit waardering en betrokkenheid richting onze omgeving en donateurs. De
commissie die nu bestaat uit Mente Raven, Wim Schruijer, Arne Hulshof en
Gerrit Keuper wil hierin een coördinerende en activerende taak vervullen en
hoopt daarbij een beroep te kunnen doen op alle leden, binnen de grenzen
van ieders mogelijkheden.
Aansluitend wordt door Wim Schruijer een presentatie gegeven met
betrekking tot mogelijkheden zoals de commissie die ziet voor het binnenhalen
van donateurs, opties voor wat betreft bedragen, vormen van schakering
binnen het donateurschap en zorgvuldigheid in de kwaliteit van relatiebeheer.
Vanuit de vergadering worden nog wat aan- en opmerkingen geplaatst, zowel
tekstueel als inhoudelijk, welke de commissie mee zal nemen. De presentatie
zal op de site worden geplaatst.
Daarnaast zullen de leden in het bezit worden gesteld van
machtigingsformulieren en een begeleidend schrijven om vrienden of
bekenden hierop te attenderen. Aanvullend nog vanuit de vergadering dat er
meer aandacht moet zijn voor het gebruik van nieuwe media. Strak beheer
van de website en meer toepassing van de mogelijkheden die bijvoorbeeld
Facebook hierin biedt.
De voorzitter dankt de commissie voor het werk en de leden voor de getoonde
betrokkenheid bij de gedachtenwisseling.
9. Enquête
De voorzitter geeft aan dat we de stukken die hierbij horen bij de agenda per
mail thuisgestuurd hebben gekregen. Aanvullend daarop wil hij nog aangeven
dat we, in samenspraak met de dirigent, ernstig nadenken over het vormen
van een ensemble vanuit de groep. Vanuit een aantal motieven. Kunnen
anticiperen op vragen voor een optreden met een wat kleinere groep,
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presenteren tijdens gelegenheden, stukken met wat meer diepgang en
studienoodzaak voor mensen die extra uitdaging zoeken en ook vanuit de
gedachte dat we met elkaar voordeel kunnen hebben in ons
gemeenschappelijk zingen, wanneer daar een aantal mensen een
kartrekkersrol kunnen vervullen. Het gaat om een win-winsituatie voor ons
allemaal.
Hierna geeft hij het woord aan de 2e secretaris Eric Kempers voor een
inhoudelijke toelichting. Deze geeft aan dat er door het bestuur getracht is om
de conclusies welke door de oud-voorzitter Frans Arntzen zijn getrokken in
relatie tot het meerjarenplan, te vertalen naar de situatie van nu. Dit door
gebruik te maken van een door het KNZV beschikbaar gestelde vragenlijst.
Met name omdat hierin ieders mening meegenomen kon worden en omdat de
vragen, thematisch en inhoudelijk, behoorlijk aansloten bij de onderwerpen
zoals genoemd in de evaluatie.
De vergelijking op inhoud, heeft ertoe geleid dat het bestuur kijkend naar de
toenmalig geformuleerde sterkte-zwakte analyse een positieve lijn van
ontwikkeling hierin signaleert. Daarnaast heeft de vergelijking bijdragen aan
de formulering van een aantal handvatten voor bestuur/dirigent, op basis
waarvan we met elkaar op een actieve en positieve wijze ons functioneren
invulling willen geven.
De voorzitter dankt de 2e secretaris voor de toelichting.

10. Bestuur mutaties
Zoals al genoemd bij de mededelingen, zijn er geen kandidaten
binnengekomen voor de functie van bestuurslid.
-aftreden secretaris Wim Schruijer:
De voorzitter memoreert dat Wim, na 3 jaar uit het bestuur, in 2015 vanuit zijn
betrokkenheid en hart voor de zaak, zich toch weer verkiesbaar heeft gesteld
en de functie van secretaris heeft opgepakt. Ontwikkelingen op het gebied van
gezondheid en relatie, hebben ertoe geleid dat Wim nu de keuze maakt om
terug te treden als bestuurslid. Wij zijn hem dank verschuldigd voor zijn inzet
en verrichte werkzaamheden en als blijk van waardering wordt een attentie
overhandigd.
Wim geeft aan dat hij het met veel plezier heeft gedaan en de samenwerking
als prettig heeft ervaren. Hij dankt het bestuur en de leden voor het in hem
gestelde vertrouwen.
-formele benoeming Arne Hulshof:
De voorzitter merkt op dat Arne nu ruim een half jaar mee heeft gedraaid als
aspirant-bestuurslid, waarbij hij zich heeft gericht op de nieuwe media en de
rol van 2e penningmeester. Verzoek aan de vergadering om akkoord te gaan
met de formele benoeming tot bestuurslid. De vergadering stemt hiermee in.
11. Programma 2017-2018
De voorzitter geeft een toelichting op het programma. Via een nieuwsbrief
zullen de leden op korte termijn inhoudelijk worden geïnformeerd, zodat men
binnen de persoonlijke planning van activiteiten hiermee zoveel mogelijk
rekening kan houden.
Opmerking: graag kijken of men beschikbaar is voor de
berkelmannenkorendag in Coesfeld op 23 juli, aangezien dit midden in de
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vakantie valt. Het is even belangrijk om helder te hebben of we hiervoor
voldoende zangers beschikbaar hebben.

12. Koorconcertreis 2017
Door Ron Reedijk, voorzitter reiscommissie, wordt een toelichting gegeven op
de laatste stand van zaken. Hij geeft aan dat er op dit moment, 53 mensen
meegaan, waarvan 27 zangers. Niet optimaal, maar voldoende om iets neer te
kunnen zetten.
Globaal is de donderdag een reisdag, de vrijdag een excursie dag (Berlijn)
met een kort optreden in de Gedächtniskirche, de zaterdag rust/directe
omgeving en ’s middags oefenen en ’s avonds deelnemen in een bijzonder
orgelconcert, gerelateerd aan 500 jaar Maarten Luther (95 stellingen aan de
kerkdeur in Wittenberg), de zondag zingen we in een kerkdienst en daarna
reizen we huiswaarts met afsluitend onderweg een gezamenlijk diner.
Een delegatie van de reiscommissie gaat komende week op locatie
onderzoeken hoe een en ander praktisch gestalte kan krijgen.
Er zijn nog een paar plekken in de bus beschikbaar, maar ook rekening
houdend met hotelaccommodatie en andere praktische zaken, zitten we aan
de grens van het haalbare.

13. Woord van de dirigent
Wim Ruessink (dirigent) stelt vast dat zeer veel al besproken is en dat hij,
rekening houdend met de tijd, op dit moment even geen aanvullingen wil
plaatsen. Op een later tijdstip zal hij echter inhoudelijk nog reageren en
aanvullen.
14. Rondvraag
-Harry Snijder: informeert naar de verdeling over de verschillende
stemgroepen bij de deelnemers aan de concertreis.
De voorzitter geeft aan dat dit redelijk gunstig verdeeld is en voldoende
mogelijkheden biedt.
Aangezien er verder geen vragen of opmerkingen zijn, gaat de voorzitter over
tot de afronding van de vergadering.
15. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de geleverde bijdrage. Hierna sluit hij
de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

Aldus opgemaakt te Eibergen d.d. 16 februari 2017 en goedgekeurd te
Eibergen d.d.
februari 2018
De voorzitter………………

De secretaris…………………………
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