Verslag
Algemene Ledenvergadering 2018
Donderdag 15 maart 2018
Zalencentrum De Huve, Grotestraat 57, Eibergen
Aanvang: 20.00 uur

Verslag algemene ledenvergadering
Aanwezig zijn de bestuursleden: Patrick Hettinga. Gerard Klanderman, Herman
Hilhorst, Arne Hulshof en Eric Kempers (verslag)
Alsmede de leden: Jan Baak, Bennie Bomers, Jan ten Brincke, Willem Brons, Jan
Bussink, Herman Buursen, Herman Dieperink, Dick van Eijk, Harrie Geerdink, Wim de
Groot, Wim Gussinklo, Jan Hartman, Gerard Peter, Mente Raven, Ron Reedijk, Karel
Roelink, Maarten Rooiman, Josef van Sark, Dick Schokkin, Arjan Scholten, Berto
Scholten, Wim Schruijer, Leo Severt, Freddie Wissink, Tonni Wormgoor (21.00) en Huig
Zuiderent.
Alsmede de dirigent: Wim Ruessink.
Afwezig met kennisgeving zijn: Gerrit Keuper, Henk Kuipers, Egbert Nauta, Stef Smit,
Jos Smits, Harry Snijder, Theo Stotteler, Jan van Vuuren en Chris Wijnsma.
1. Opening
Patrick Hettinga, hierna voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom, in het bijzonder de dirigent Wim Ruessink en ere-lid Gerard Klanderman. Hij
geeft aan dat we kunnen terugblikken op een jaar met veel muzikale hoogtepunten.
Daarnaast hebben we afscheid moeten nemen van Wil Klappe en hebben we Maarten
Rooijman als nieuwe lid kunnen verwelkomen. De toenemende vergrijzing en daarmee
gepaard gaande verminderde vitaliteit blijft voor ons allen een aandachtspunt. Hierop
moeten we anticiperen. In combinatie daarmee, proberen we ook om aandacht te
hebben voor het enthousiasmeren van mensen en ze eventueel te interesseren voor
een lidmaatschap van het EMK.
2. Mededelingen
-er zijn, naast de op de uitnodiging genoemde heren, geen extra bestuur
kandidaten binnengekomen.
-voorzitter KNZV MN Adrie Bout zal vanavond zijn opwachting maken i.v.m. een 25jarig jubilaris in ons midden.
-een aantal leden hebben kenbaar gemaakt dat zij hedenavond niet in de
gelegenheid zijn om de vergadering bij te wonen.
-de voorzitter heeft op 13 maart een informatiebijeenkomst bezocht van de
Rabobank inzake het stimuleringsfonds inzake maatschappelijk activiteit, waaruit

wij vorig jaar een leuke bijdrage mochten ontvangen. Zodra hierbij eventueel actie
van de leden wordt verwacht, volgt bericht hierover.
3. Vaststellen notulen ALV 17 februari 2017
Worden onder dankzegging aan de secretaris akkoord bevonden.
4. Vaststellen verslag verenigingsjaar 2017
Wordt onder dankzegging aan de secretaris akkoord bevonden.
5. Financiën
a. Financieel overzicht
Gerard Klanderman, hierna penningmeester, geeft een korte toelichting op het
exploitatieoverzicht. Expliciet wordt even aandacht geschonken aan de extra
contributie inkomsten (na de verhoging vorig jaar) en duidelijke verhoging voor wat
betreft donaties, waarbij onze extra inspanningen een positief effect hebben
gehad. Daarnaast het voorstel voor een reservering voor een nog in te stellen
kledingcommissie. Een tipje van de sluier wordt opgelicht met betrekking tot het
rendement van het Zangers festival. Specifiek komt dit terug volgend jaar in het
overzicht van 2018.
De penningmeester wordt dank gezegd voor het overzicht en de toelichting.

b. Begroting 2018
Aansluitend geeft de penningmeester een toelichting op de begroting voor 2018.
Op hoofdlijnen is het een helder verhaal, dat we met elkaar een hobby beoefenen,
waarbij met name concerten en andere activiteiten geld kosten. Desondanks slagen
we er met elkaar in, om een redelijk gezond financieel plaatje in stand te houden.
Opmerkingen hierbij ten aanzien van :
-kleding: het aangegeven bedrag in het exploitatieoverzicht zal worden opgenomen
na instelling van de betreffende commissie, iets later op de agenda en vaststelling
van het uitgangsbudget.
-huisvesting: de te verwachting stijging, is redelijk genuanceerd gebleven. Hierover
viel in alle redelijkheid met de beheerder van de Huve tot afspraken te komen.
-reservering bestuur/commissie vergaderingen: het bestuur vergadert in roulatie bij
de bestuursleden thuis en hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Het
kan echter niet zo zijn, dat wij dit als standaard kunnen verwachten. Mocht een in
te stellen commissie ruimte willen reserveren, bij voorbeeld in de Huve, lijkt het
zinvol daarvoor budget te reserveren.

Er is sprake van een licht negatief exploitatiesaldo. Kijkend echter naar de
opbrengst van het Zangers festival ziet het er redelijk zonnig uit.

c. Verslag kascommissie (Jan ten Brincke en Harry Snijder)
Namens de commissie voert Jan ten Brincke het woord. Hij geeft aan dat de
commissie de boeken heeft gecontroleerd en daarbij geen onjuistheden heeft
aangetroffen. De penningmeester was in staat om gestelde vragen naar
tevredenheid te beantwoorden. Derhalve stelt de commissie voor om
penningmeester c.q. het bestuur, goedkeuring te verlenen voor het gevoerde
beleid. Waarvan akte.

d. Benoeming nieuwe kascommissie
De commissie zal bestaan uit Henk Kuipers en Mente Raven. 1 e reserve is Herman
Buursen.
6. Verslag commissies
a. Muziekcommissie
Namens de commissie voert Herman Hilhorst het woord. Samengevat wordt
gewerkt aan het zoeken naar en proberen van nieuwe muziek. Daarnaast is de
variabundel ook nog steeds een punt van aandacht. Er komen op korte termijn
twee nieuwe stukken in de map en als groter project, blikken we vooruit naar de
twee concerten eind november, waarbij we projectmatig willen werken en mogelijk
daarmee ook enige ledenwinst boeken.
b. PR commissie
Mente Raven geeft aan dat hij blij is met de toetreding van Arne Hulshof tot het
aandachtsgebied PR. Dit geeft nieuwe energie om hiermee bezig te gaan. Het
ledenwerfverhaal blijft lastig en mogelijk kunnen we proberen om gebruik te
maken van best-practice situaties bij andere mannenkoren. Met name over de
publiciteit voor wat betreft het Zangers festival is de commissie erg tevreden.
Zowel binnen de huis- aan huisbladen als in de reguliere krant hebben we aandacht
gekregen. Aanvullend merkt Arne Hulshof op, dat we ook via onze Facebook pagina
meer aan de weg zullen timmeren. Afsluitend de opmerking dat het maken van een
nieuwe koorfoto ook prioriteit heeft.

Instellen:
-kledingcommissie:
De ledenvergadering kan zich vinden in het instellen van deze commissie. Vanuit de
vergadering worden de partners Raven, Brons en Bussink aangemeld. Dit zal
worden aangevuld met partners vanuit het bestuur. We stellen daarmee eveneens
vast om hiervoor een startbudget van 1000 euro te reserveren.
-feestcommissie t.g.v. 85 jaar EMK:
Als eerste kandidaat meldt zich Josef van Sark. Aansluitend stelt ook Herman
Hilhorst zich hiervoor beschikbaar. Beide heren zullen nog een derde partner
zoeken en daarmee aan het werk gaan.
7. Jubilea
De voorzitter heet Adrie Bout welkom . Hij is aanwezig voor de huldiging van ons
koorlid Wim de Groot, die 25 jaar geleden is toegetreden tot het EMK. Wim en zijn
echtgenote nemen plaats en worden daarna toegesproken. Allereerst in algemene
zin door de voorzitter van het KNZV MN, die spreekt over de mannenzang als fysiek
en psychisch gezonde bezigheid en ook nog even terugblikt op het door ons
georganiseerde festival afgelopen weekend. Hierna spreekt de voorzitter van het
EMK woorden van dank en waardering, waarbij nog even teruggeblikt op de
achterliggende lidmaatschapsjaren; in het bijzonder de steun van het thuisfront, de
gemotiveerde aanwezigheid tijdens de repetities, de humor en niet in het minst, de
getoonde inzet bij de invulling van de zeer verantwoordelijke taak als
“Toezichthouder van de Bordencommissie”, een zeer waardevol onderdeel van
onze PR campagnes rond optredens en concerten. Daarna worden door de
voorzitter van het KNZV MN de onderscheiding opgespeld en oorkonde
overhandigd, waarna mevrouw de Groot een prachtig boeket in ontvangst mag
nemen. Onder aansturing van de dirigent wordt een felicitatie- annex dranklied
aangeheven, waarna wij ons naar de bar begeven voor een door de jubilaris
beschikbaar gestelde consumptie.
8. Pauze
9. Verkiezing bestuur
Patrick Hettinga, Herman Hilhorst en Eric Kempers worden allen herkozen als
bestuurslid. De voorzitter dankt voor het in hen gestelde vertrouwen.
Daarna spreekt de voorzitter enige woorden van dank en waardering bij het
aftreden van Gerard Klanderman als bestuurslid/penningmeester, die 3 jaar
geleden, toch nog weer de handschoen heeft opgepakt om een periode als
bestuurslid dienstbaar te zijn aan zijn EMK. Zorgvuldigheid en een voortreffelijke
inzet worden hierbij met name genoemd. Gerard geeft aan dat dit zijn derde
afscheid van een bestuurslidmaatschap was en dat het hem wederom een eer en
een genoegen was om dit te mogen doen.

Het bestuur draagt Jan Bussink en Harry Snijder voor als kandidaten voor het
bestuur. Aangezien zich geen andere kandidaten hebben gemeld, hoeft hierover
niet gestemd te worden en worden beide benoemd tot bestuurslid.
Op een vraag met betrekking tot het even aantal bestuursleden, in relatie tot
besluitvorming, geeft de voorzitter aan optimistisch te zijn over de samenwerking
en het nemen van beslissingen. In bepaalde situaties, wanneer dit nodig mocht zijn,
kan worden afgesproken dat een der bestuursleden zich van stemming onthoudt.
Verder is afgesproken dat de secretaris een nieuw schema zal maken met
betrekking tot aan/aftreden, om te voorkomen dat op een gegeven moment een
te groot deel van het bestuur op een keer weg zou vallen.
10. Programma 2018
De voorzitter blikt nog even terug op ons helaas niet geslaagde
samenwerkingsproject met muziekvereniging Euphonia, maar geeft aan dat er
zeker nog ideeën leven om hierin iets met elkaar te doen. Een mogelijkheid zou de
opzet van een traditioneel nieuwjaarsconcert kunnen zijn.
Het Zangers Festival kan als buitengewoon geslaagd worden beschouwd. Zoals de
penningmeester al aangaf, zeker in financieel opzicht, maar daarnaast natuurlijk
ook hoe wij ons als Eibergs mannenkoor zangtechnisch en organisatorisch hebben
gepositioneerd.
Vooruitkijkend staan er een paar stippen aan de horizon in het komende jaar.
-op 21 juni een buiten/zonnewende concert, waarbij wordt gedacht aan de locatie
Berkel/Botenhuis, om ons hierdoor op een creatieve wijze te presenteren
(water/boten/zangers/gezelligheid etc.).
-29 september zijn we weer organisator en deelnemer aan de Berkellandkorendag.
Tonni Wormgoor en Dick Schokkin, als opvolger van Gerrit Groot Roessink, hebben
hierin de regie. Waar nodig kan een beroep op leden worden gedaan om hierin te
ondersteunen.
-24/25 november willen we een tweetal concerten geven (Eibergen en
Haaksbergen) met bijzondere aandacht voor Russische en Oost-Europese liederen.
Het ligt in de bedoeling dat we hiervoor ook extra zangers vragen (projectmatig)
om hier met voldoende bemensing twee topoptredens van te maken. Wie weet
leidt dit initiatief nog tot enige ledenaanwas.
Daarnaast zouden er mogelijk nog wat kleine dingen langs kunnen komen zoals de
kerstmarkt, waarbij de organisatie en omstandigheden afgelopen editie enigszins
tegenvielen, of anderszins. Hierover zullen we dan tzt zaken afstemmen. Voor wat
betreft de al genoemde optredens, stelt het bestuur het op prijs, wanneer op niet
al te lange termijn duidelijk zou kunnen zijn wie waarvoor beschikbaar is. Hierop
zal worden geïnventariseerd.

11. Woord van de dirigent
Wim Ruessink geeft aan dat hij erg tevreden is over de manier waarop wij ons als
koor tijdens het Zangers Festival hebben laten zien. Naar zijn mening zetten we nog
steeds stappen en zit er stijgende lijn in de ontwikkeling van het EMK. In zijn optiek
kan worden vastgesteld dat in ons geval het glas zeker halfvol is. De beoordeling
was wat aan de veilige kant, maar dat vloeit ook voort uit de ontspannen sfeer die
hoort bij een festival. Het is geen concours met beoordeling. Voor wat betreft een
wat ontspannen uitstraling en wat losser komen van de partituur, werden zaken
benoemd die ook tijdens repetities al vaker zijn benoemd.
Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat het dan ook belangrijk is om hierin
concrete afspraken te maken. Niet alleen constateren, maar ook met elkaar er iets
mee doen. De mappen echt aan de kant als de dirigent voorstelt om een nummer
uit het hoofd te gaan zingen.
Daarnaast wordt gevraagd of het zinvol is om in het najaar deel te nemen aan een
concours. Dit kan erg waardevolle feedback opleveren. Hierop is de dirigent van
mening dat dit voor komend najaar te ambitieus is. We hebben een doel
geformuleerd (24/25 november) en een concours daarnaast zou teveel zijn en
misschien ook iets te vroeg.
12. Rondvraag
Freddie Wissink: informeert naar het standpunt van het bestuur voor wat betreft
verkochte concertkaarten en eventuele restitutie, wanneer mensen toch niet
blijken te kunnen.
-het bestuur geeft aan dat na het optreden geen teruggave van gelden meer
plaatsvindt. Niet verkochte kaarten dienen voorafgaand aan het concert weer te
worden ingeleverd bij de penningmeester, zodat er ook een duidelijk plaatje
ontstaat ten aanzien van de verwachte inkomsten en aanwezige bezoekers.
Josef van Sark: geeft aan dat hij zijn zangstukken heeft doorgekeken en daarbij
heeft geconstateerd dat hij 310 partijen in archief heeft. Sommige ervan zijn nooit
gezongen. Daarnaast is het veel uitzoek werk. De dirigent vult hierop aan, dat veel
koren met 1 centraal archief werken en dat alle partijen na concerten worden
ingenomen en leden feitelijk alleen de inhoud van de zang map thuis hebben. Het
brengt voor de bibliothecaris wel meer en veel werk met zich mee.
-het bestuur geeft aan hiervoor op dit moment geen pasklare oplossing te hebben.
De huidige werkwijze werkt goed en persoonlijk goed archiveren op nummers, leidt
tot een overzichtelijk geheel, waarbinnen partijen vlot zijn te vinden.

13. Afsluiting
De voorzitter dankt iedereen voor bijdrage en spreekt de hoop uit op een mooi
zangjaar dat voor ons ligt.
Aldus opgemaakt en goedgekeurd 14 maart 2019

De voorzitter P. Hettinga………………………………………

De secretaris E. Kempers………………………………………

