Verslag algemene ledenvergadering EMK d.d. 14 maart 2019
Aanwezig zijn de bestuursleden: Patrick Hettinga (voorzitter), Herman Hilhorst
(Penningmeester) , Jan Bussink, Harry Snijder en Eric Kempers (secretaris)
(verslag)
Alsmede de leden: Jan Baak, Bennie Bomers, Jan ten Brincke, Willem Brons,
Herman Buursen, Dick van Eijk, Harrie Geerdink, Wim Gussinklo, Gerrit
Keuper, Henk Kuipers, Gerard Peter, Huub Ras, Ron Reedijk, Karel Roelink,
Maarten Rooiman, Jozef van Sark, Dick Schokkin, Berto Scholten, Arjan
Scholten, Wim Schruijer, Leo Severt, Stef Smit, Anton Stortelder, Tonni
Wormgoor en Huig Zuiderent.
Alsmede de dirigent: Wim Ruessink
Niet aanwezig konden zijn de leden: Jan Hartman, Gerard Klanderman, Mente
Raven, Chris Wijnsma, Jos Smits, Freddie Wissink en Herman Dieperink.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom. Hij verontschuldigt erelid Gerard Klanderman, die voor het eerst in
zijn 42-jarig lidmaatschap verstek moet laten gaan op de ledenvergadering.
De voorzitter stelt vast dat er een hoop gebeurd is in het afgelopen jaar (zie
ook verslag verenigingsjaar), waarbij we helaas ook, door verschillende
oorzaken, afscheid hebben moeten nemen van een viertal leden: Gerrit Groot
Roessink, Henk Kruisselbrink, Egbert Nauta en Arne Hulshof. Maar ondanks
het inkrimpende ledental (37) gloort er ook hoop aan de horizon, onder
anderen op basis van de ingezette samenwerking met het VMK. Later tijdens
deze vergadering wil de voorzitter hier inhoudelijk verder op ingaan. Hij
spreekt de hoop uit op een plezierige en zinvolle vergadering en gaat over
naar agendapunt 2.
2. Mededelingen
De voorzitter stelt voor om bij verslag commissies, de kledingcommissie toe te
voegen evenals het onderwerp Noteworthy. Vanuit oogpunt van
besluitvorming, stelt hij eveneens voor om agendapunt 4 Financiën en 5
Commissies om te ruilen. Waarvan akte.
3. Vaststellen notulen ALV 15 maart 2018
Nadat Maarten Rooiman heeft aangegeven wat de correcte spelling van zijn
naam is, worden de notulen zonder verdere op- of aanmerkingen, onder
dankzegging aan de secretaris akkoord bevonden en getekend.
4. Vaststellen verslag verenigingsjaar 2018
Het verslag verenigingsjaar wordt onder dankzegging vastgesteld.
5. Verslag commissies
-Muziekcommissie: namens de commissie deelt Herman Hilhorst mee dat er
afgelopen jaar hard is gewerkt, met name ook met ondersteuning van de
bibliothecarissen, aan de samenstelling en verstrekking van de variabundel.
Daarnaast is de inhoud definitief vastgesteld van het concert in de
Meergaarden en v.w.b. de samenwerking met Euphonia Eibergen voor het

Zomerklankenweekend in de schaapskooi te Haaksbergen. Eveneens is bij de
archiefopschoning door de bibliothecarissen Jan Bussink en Harry Snijder veel
moois opgedoken, dat zeker aanknopingspunten biedt voor de toekomst. Het
verzoek is om tijdens de repetities altijd beide mappen mee te brengen. Zowel
de variabundel als de map met concertpartijen wordt gebruikt om te repeteren.
-PR commissie: aangezien de woordvoerder Mente Raven hedenavond is
verhinderd, deelt de voorzitter mee dat de secretaris bereid is gevonden om
de taken van Arne Hulshof op te pakken en hierin samen met Mente actie te
ondernemen. Daarnaast hebben Gerard Klanderman en Mente Raven samen
de PR verantwoordelijkheid voor Zomerklanken. Hij roept eventuele
geïnteresseerden voor het PR verhaal op om dit kenbaar te maken, zodat
waar nodig extra inzet hierop beschikbaar is.
-Note Worthy: gevraagd tijdens de vergadering blijkt plm. 30% regelmatig
gebruik te maken van de mogelijkheid om met behulp van het programma te
oefenen. Karel Roelink geeft aan dat het best een behoorlijke klus is om de
partijen om te zetten. Hij is niet voornemens om het bijltje er bij neer te
gooien, maar wil toch de hoop uitspreken dat meer zangers gebruik gaan
maken van deze mogelijkheid om zich de zangpartijen eigen te kunnen
maken. Vanuit de vergadering wordt daarnaast opgemerkt c.q. de hoop
uitgesproken dat de andere 70% dan ieder geval wel oefent thuis, zij het dan
zonder dit programma.
-Kledingcommissie: de voorzitter geeft aan dat we dankzij de dames van de
kleidingcommissie als actieve zangers nu in het bezit zijn van een zwart
overhemd. Vanuit de commissie is het voorstel gekomen om dit aan te vullen
met een bijpassende zwarte broek. Naar het oordeel van de commissie biedt
dit een mooi geheel en zijn er prima mogelijkheden om dit ensemble te
combineren met de beschikbare accessoires welke wij reeds bezitten, te
weten de stropdas en vlinderstrikjes. Met korting komt iedere broek op plm. 85
euro. Na enige afstemming, blijkt dat alle aanwezigen zich hier prima in
kunnen vinden en besluiten we tot een eigen bijdrage van 50 euro welke door
de penningmeester zal worden afgeschreven als de broeken er zijn, waarbij
het resterende bedrag door het EMK wordt bekostigd.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor de inbreng en inzet afgelopen jaar.
6. Financiën
-Financieel overzicht 2018
De penningmeester geeft een toelichting op het exploitatieoverzicht van 2018
en loopt daarbij inkomsten- en uitgaven posten langs. Waar nodig wordt een
korte toelichting gegeven, maar een en ander roept verder geen vragen op.
De voorzitter dankt de penningmeester voor de informatie, waarna hij voorstelt
over te gaan tot de behandeling van de begroting.
-Begroting 2019
Aanvullend op de begroting: naar aanleiding van een vraag met betrekking tot
de onkosten dirigent, merkt de penningmeester op dat hierbij een jaarlijkse
aanpassing (indexering) plaatsvindt van 1,7%. Dit staat los van eventuele
besprekingen met betrekking tot de betaling in het algemeen of berekende
kosten bij concerten of anderszins. Daarnaast zal, conform de besluitvorming

bij agendapunt commissies naar aanleiding van kleding, voor de aanschaf van
broeken een bedrag worden opgenomen, waardoor het te verwachten
negatief exploitatiesaldo wat hoger zal worden. Vanuit de vergadering wordt
aangegeven dat, rekening houdend met het break-evenpoint contributie
inkomsten-vaste lasten, het een overweging zou kunnen/moeten zijn om
volgend jaar een contributieverhoging vast te stellen. De voorzitter dankt de
penningmeester en de leden voor hun reacties en geeft het woord aan de
kascommissie.
-Verslag kascommissie (Mente Raven en Henk Kuipers)
Namens de commissie deelt Henk Kuipers mee dat de controle heeft
plaatsgevonden door hem en reserve-lid Herman Buursen. De boeken zijn in
uitstekende staat aangetroffen en de commissie stelt voor aan de vergadering
om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Waarvan akte.
-Benoeming nieuwe commissie
Benoemd worden Henk Kuipers en Herman Buursen. Als reserve-lid stelt zich
Stef Smit beschikbaar.
7. Pauze
8. Verkiezing bestuur
De leden kunnen zich vinden in het voorstel om de opgevallen plek door het
vertrek van Arne Hulshof niet in te vullen. Statutair zijn er geen
belemmeringen om de taken met 5 personen op te pakken.
9. Vooruitblik programma 2019/2020
Aan de hand van het programma op de agenda, geeft de voorzitter een
toelichting bij de diverse punten;
-“het muzikale inhoud van het concert in de Meergaarden op donderdag 11
april is door dirigent/muziekcommissie vastgesteld. Het programma duurt plm.
van 19.00 tot 20.30. Aansluitend is er geen repetitie. Omtrent
inhoud/kledingkeuze etc. worden de leden op tijd geïnformeerd”.
-“Koningsdag is genoemd, ook in relatie tot een suggestie vanuit de dames,
als mogelijkheid om ons als EMK te presenteren en daarnaast door middel
van een activiteit mogelijk geld te verdienen. Concrete ideeën zijn er nog niet,
maar het bestuur staat open voor suggesties”.
-“vooruitkijkend naar Kerst, staan er twee concerten op de agenda.
Zaterdagavond de 14e in de Nieuwe Matheus te Eibergen en zondagmiddag
de 22e in de Jacobskerk te Winterswijk. Daarbij hebben we gekeken naar
eventuele samenwerkingsmogelijkheden en Rhumtas bleek, tot onze vreugde,
gaarne bereid om hieraan medewerking te verlenen”.
-“Zomerklanken in de Schaapskooi te Haaksbergen. Aangezien hierbij ook de
samenwerking/contraprestatie van het VMK uit Varsseveld van toepassing is,
behoeft dit wat aanvullende toelichting.

Allereerst gaan we samen op weg naar het weekend in juni. Met ingang van
half april begint het VMK bij ons mee te doen en gaan we hiermee samen aan
de slag. Vanzelfsprekend komen er daarnaast ook oefensessies met combo
en het harmonieorkest van Euphonia Eibergen. Daarnaast hebben beide
besturen met elkaar om de tafel gezeten, om te bespreken in hoeverre de aan
beide kanten gevoelde positieve samenwerking, eventueel
aanknopingspunten zou kunnen bieden voor meer. Een aantal overwegingen
spelen hierbij een rol. Een teruglopend ledental dwingt tot het zoeken naar
oplossingen, waarbij in dit geval het hebben van dezelfde dirigent voordelen
biedt met betrekking tot repertoirekeuze en voorbereiding. De ervaring
Amphion, zowel qua voorbereiding als uitvoering, bracht een situatie met een
dusdanig aantal zangers, dat hierbij door alle deelnemende zangers plezier en
voldoening werd ervaren. Er was/is een wederzijds vertrouwen in de
samenwerking. Daaruit komt het voorstel om, zonder de eigenheid van VMK
en EMK uit het oog te verliezen, met elkaar regelmatig concerten te
verzorgen, waarbij we ons als volwaardig mannenkoor, met de volwassen
klank die daarbij hoort, kunnen presenteren. Concrete suggesties hiervoor zijn
voor 2020; een tweetal bevrijdingsconcerten en twee gezamenlijke
kerstconcerten. Op basis van die ervaringen, kan dan weer vooruit worden
gekeken”. Aanvullend wil de voorzitter graag reacties vanuit de vergadering,
omdat een dergelijk voorstel, vanuit de consequenties die het met zich
meebrengt, wel koor breed gedragen moet worden.
Vanuit de vergadering wordt hierop gereageerd. Heel concreet met betrekking
tot de bevrijdingsconcerten de opmerking dat meerdere zaken in gang worden
gezet en dat actie genomen moet worden als wij ons daarbij op de kaart willen
zetten. In zijn algemeenheid wordt het feit dat we ons door deze keuze als
samenwerkend koor met plm. 60 mannen, weer volwaardig kunnen
manifesteren als zeer waardevol ervaren. Het is door de afstand VarsseveldEibergen ook een voordeel dat we in de afzonderlijke presentatie ook onze
eigen achterban kunnen blijven bedienen, zonder daarbij in elkaars vaarwater
te zitten. In die zin een win-winsituatie.
Anderzijds wordt vanuit de vergadering aangegeven dat we onze ogen ook
niet moeten sluiten voor de realiteit. We doen ons best voor het interesseren
van nieuwe zangers, door ons goed te presenteren en binnen de individuele
ambassadeursfunctie die we allemaal hebben hier alert in te zijn, maar het
blijft erg moeilijk.
De voorzitter vult hierop aan, dat het inderdaad zichtbaar is, dat mensen de
structurele verplichting lijken af te wijzen, maar de optie van projectmatig
meedoen (overzichtelijk in tijd, verplichtingen en einddoel) meer lijkt aan te
spreken. Verder reagerend vanuit de vergadering, wordt aangegeven dat de
samenwerking met het VMK heel erg prettig is en zeker de moeite waard voor
de komende tijd/jaren. Aan de andere kant geven de leden aan, dat als
structurele oplossing, Varsseveld, ook reis technisch gezien wel weer verder
weg is. In de zin het verzoek aan het bestuur, om kijkend naar leeftijdsopbouw
en teruglopend ledenaantal, ook binnen de cirkel van Eibergen en omliggende

plaatsen, te onderzoeken in hoeverre hier mogelijkheden liggen voor
vergaande samenwerking.
Samengevat wordt het bestuur vanuit de vergadering gevraagd om een
en/en/en traject in te zetten. Als EMK vooralsnog doorgaan op de huidige
weg, de samenwerking met het VMK invulling geven en daarnaast concrete
mogelijkheden voor zeer vergaande samenwerking te onderzoeken binnen de
cirkel Eibergen en omgeving.
Voortbordurend op Zomerklanken, geeft de voorzitter met behulp van een PP
presentatie nog een aanvullende toelichting op de stand van zaken. Er is een
korte promo film gemaakt, waarbij het in de bedoeling ligt, om deze te
plaatsen op onze Facebookpagina en deze stapsgewijs uit te breiden.
Daarnaast wordt ons aller inzet gevraagd bij de voorbereiding. Niet alleen
zang technisch, maar t.z.t. ook het ondersteunen bij aankleding en inrichting
van schaapskooi en directe omgeving. Vrijwilligers van Haaksbergen zullen
daarbij ook ondersteunen. Vanaf deze maand, met een rol voor Gerard
Klanderman en Mente Raven, wordt de PR machine maximaal in gang gezet.
De kaartverkoop is gedigitaliseerd en verder wordt ook de mogelijkheid
onderzocht, om tegen een aantrekkelijke prijsstelling, een bus te laten lopen.
10. Woord van de dirigent
De dirigent geeft aan dat we goed bezig zijn en met veel zangplezier een
goede kwaliteit in de uitvoering neer weten te zetten. Er zit nog steeds een
stijgende lijn in onze ontwikkeling. Ook de samenwerking met het VMK ervaart
hij als zeer positief. Aanvullend nog de mogelijkheid om na te denken voor het
meer gebruiken van kleinere ensembles binnen het koorgeheel, om daardoor
wat creatiever en speelser te worden in presentatie in uitvoering.
11. Rondvraag
Jan ten Brincke informeert naar:
-ledenwerving?: de voorzitter geeft aan dat dit, zoals gezegd, de aandacht
heeft, maar dat het niet gemakkelijk is.
-retourconcert Invasion Zoetermeer?: de voorzitter licht toe dat hierover
contact is geweest met Invasion, maar dat vanuit Zoetermeer is aangegeven
dat het, in ieder geval dit jaar, niet past in de agenda. Voor de toekomst valt
hierover nog niets concreets te zeggen. De afspraak is wel om contact te
blijven houden.
-aanwezigheidsregistratie ledenvergadering?: de voorzitter geeft aan dat de
secretaris een overzichtslijst van aanwezigen heeft gemaakt.
Huub Ras: reageert met betrekking tot:
-samenwerking: Huub geeft aan dat niet vergeten moet worden om, bij het
zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden, ook de optie van Eibergen zelf in
het oog te houden. Er wordt veel gezongen in Eibergen. De voorzitter dankt
Huub voor deze aanvullende suggestie op de gevoerde gedachtenwisseling.
Huig Zuiderent vraagt naar:
-toegankelijkheid gehandicapte medezanger Schaapskooiterrein?: de
voorzitter geeft dat hier zeker rekening mee is gehouden.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor de geleverde
positieve bijdragen bij de diverse onderwerpen.
Aldus opgemaakt te Eibergen d.d. 14 maart 2019 en akkoord bevonden
……..

De voorzitter
P. Hettinga

De secretaris
E. Kempers

