Concept
Verslag Algemene Ledenvergadering Eibergs Mannenkoor 27 februari 2020
Aanwezig zijn de bestuursleden: Patrick Hettinga (voorzitter), Herman Hilhorst
(penningmeester), Harry Snijder (2e voorzitter) en Eric Kempers (secretaris)(verslag).
Alsmede de leden: Jan Baak, Jan ten Brincke, Herman Buursen, Herman Dieperink,
Martin Dijkstra, Dick van Eijk, Jan Hartman, Gerrit Keuper, Gerard Klanderman, Huub
Ras, Mente Raven, Ron Reedijk, Karel Roelink, Jozef van Sark, Dick Schokkin, Berto
Scholten, Wim Schruijer, Leo Severt, Jan Wes, Freddie Wissink, Tonni Wormgoor en
Huig Zuiderent.
Alsmede de dirigent: Wim Ruessink.
Niet aanwezig konden zijn de leden: Bennie Bomers, Willem Brons, Jan Bussink
(bestuurslid/webmaster), Henk Kuipers, Gerard Peter, Maarten Rooiman, Arjan
Scholten, Jos Smits, Henk Stegers, Anton Stortelder en Chris Wijnsma.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom, in het bijzonder de dirigent, erelid Gerard Klanderman en nieuwe
leden Jan Wes en Martin Dijkstra. Terugblikkend op het jaar dat achter ons
ligt, geeft de voorzitter aan dat 2019 ons veel moois heeft gebracht, waarbij
het zomerklankenweekend in de Schaapskooi Haaksbergen, toch wel het
hoogtepunt was van onze agenda. De samenwerking daarbij met het
Varssevelds Mannenkoor gaf een dermate positief gevoel, dat ook voor dit
jaar weer een aantal gezamenlijke concerten zijn afgesproken.
2. Mededelingen
-een aantal leden kunnen vanwege diverse redenen vanavond helaas niet
aanwezig zijn en zijn afgemeld.
-verder wordt voorgesteld als punt van orde, om agendapunt 9 en 10 om te
draaien. Waarvan akte.
3. Vaststellen notulen ALV 14 maart 2019
Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris zonder op- of
aanmerkingen akkoord bevonden en als zodanig getekend door voorzitter en
secretaris.
4. Vaststellen verslag verenigingsjaar 2019
Het verslag over 2019 wordt, onder dankzegging aan de secretaris,
vastgesteld als zijnde een waarheidsgetrouwe weergave van het afgelopen
kalenderjaar.
5. Financiën
-Financieel overzicht 2019
De penningmeester geeft een toelichting op de exploitatie en jaarrekening van
2019. Deze geeft geen aanleiding tot vragen of extra toelichting.
Geconstateerd wordt dat verwachtte exploitatietekort aanzienlijk minder is dan
begroot, met name ook vanwege de gunstig verlopen optredens in
Meergaarden (repetitieavond) en beide kerstconcerten (goed bezocht).
-Begroting 2020
De toelichting op de begroting roept eveneens geen vragen op, op basis
waarvan de voorzitter de penningmeester dankt voor het heldere en
inzichtelijke betoog.

-Verslag Kascontrolecommissie
Namens de commissie voert Herman Buursen het woord. Hij geeft aan dat de
commissie de boeken in uitstekende toestand heeft aangetroffen en er sprake
is van een prettig eigen vermogen, waarmee we over een gezonde buffer
beschikken. De commissie stelt de vergadering voor om
penningmeester/bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel
beleid. Waarvan akte.
-Benoeming nieuwe commissie
De commissie bestaat voor het volgend jaar uit Herman Buursen en Stef
Smit. Als reserve lid wordt Jan ten Brincke benoemd.
6. Verslag commissies
Muziekcommissie:
A: in algemene zin deelt Herman Hilhorst mee dat de commissie behoorlijk
wat werk verzet, m.b.t. partijkeuzes in relatie tot de diverse concerten. Ook nu
voor bevrijding en straks voor de kerstconcerten, moet er veel gebeuren. Het
streven is daarbij steeds om een mooie keuze te maken tussen vernieuwend
om onze gasten te verrassen, maar wel in combinatie met een stukje
herkenbare traditie. Kijkend naar de afgelopen kerstconcerten, is dat naar
mening van de commissie goed gelukt.
B: Note Worthy Karel Roelink verwoord net als de vorige ALV zijn
ongerustheid v.w.b. het gebruik van oefensite. “Het is een perfecte methode
om thuis te kunnen studeren en daardoor op de repetitie met elkaar stappen
te kunnen zetten”. Aanvullend daarop geeft Karel aan dat hij voornemens is
om nog een aantal nummers te verwerken en er dan mee te stoppen. De tijd
en energie die het kost, vormen gaandeweg een te grote belasting. Na
digitalisering van nr. 1080 is het afgelopen en zal het bestuur op zoek moeten
naar een opvolger.
De voorzitter dankt beide muziekcommissieleden voor de toelichting en roept
de leden op na te denken over eventuele interesse om deze taak van Karel
over te willen nemen. Daarnaast ondersteunt hij de oproep v.w.b. bezoek van
oefenprogramma in het bijzonder en onze vernieuwde website in het
algemeen. Vanuit de leden wordt door Freddie Wissink aangegeven, dat het
uit oogpunt van privacy niet juist is om oefen/bezoekgedrag te monitoren en
als vervolg daarop een mail te sturen met een wat dwingend karakter met
betrekking tot een bijstelling van gedrag. Het is een individuele keuze hoe met
faciliteiten om te gaan en vanuit privacy oogpunt bekeken is het onzorgvuldig.
De voorzitter geeft aan dat dit punt meegenomen zal worden binnen het
bestuur.
PR Commissie:
Namens de commissie deelt Eric Kempers mee, dat is gekozen voor een
taakverdeling over drie gebieden. Te weten de geschreven pers via Mente
Raven, de website via Jan Bussink en de Facebookpagina via hem zelf.
Vanzelfsprekend is er altijd de dwarsverbinding waarbij met elkaar wordt
meegedacht. De ervaringen van de afgelopen periode zijn positief. Met name
ook kijkend naar de intensieve PR die we hebben gezet op de kerstconcerten
met een bijna budgettair neutraal resultaat, geeft aan hoe belangrijk het is om
dit thema goed op te blijven pakken.

Kledingcommissie:
De voorzitter geeft aan dat op dit vlak even geen nieuws is. Vooralsnog zijn
we van mening dat we met onze zwarte broek, shirt (zwart/wit/roze) en
accessoire mogelijkheden (stropdas/strikjes) voorlopig prima vooruit kunnen.
7. Huldiging jubilaris
De voorzitter richt het woord tot medezanger Huub Ras en bij gelegenheid van
65 jaar lidmaatschap van het Eibergs Mannenkoor.
Zowel de verdiensten binnen het koor, als de vele manieren waarop Huub zich
binnen de Eibergse gemeenschap verdienstelijk heeft gemaakt, worden hierbij
genoemd. Ondanks de wat teruglopende fysieke gesteldheid en 90-jarige
leeftijd, waardoor soms een kleine time-out noodzakelijk is, is Huub het
grootste deel van de repetities aanwezig en zingt hij uit volle borst mee.
Derhalve wordt hem een oorkonde en vloeibare versnapering overhandigd en
de hoop uitgesproken op het bereiken van de volgende mijlpaal.
8. Pauze
9. Verkiezing bestuursleden
Aangezien er verder geen tegenkandidaten zijn binnengekomen bij de
secretaris, worden Patrick Hettinga en Jan Bussink onder dankzegging van de
ledenvergadering herkozen voor een volgende zittingsperiode binnen het
bestuur. Aanvullend daarbij de oproep om vast na te denken over de invulling
van een bestuursfunctie, aangezien Harry Snijder heeft aangegeven de
komende vergadering in 2021 aftredend en niet meer herkiesbaar te zijn.
10. Presentatie ledenwerving
Herman Hilhorst geeft een toelichting, aan de hand van een presentatie, v.w.b.
de mogelijkheden om ons ledenaantal te vergroten. Ondanks de positieve
groei van afgelopen jaar, met een toename van 3 leden, zou nog wat extra
aanwas niet verkeerd zijn. Het bestuur stelt een beloningsmodel voor, waarbij
een contributieperiode van het nieuwe lid, bij aanhoudend lidmaatschap na
tenminste een half jaar, ten goede komt van het EMK lid dat verantwoordelijk
is/betrokken bij de aanmelding van het nieuwe lid. De hoop is dat dit een extra
prikkel moge zijn om actief op zoek te gaan naar nieuwe zangers.
11. Programma 2020
De activiteitenagenda voor 2020 wordt langsgelopen. Aanvullend met de
opmerking dat de datum voor het kerstconcert in Varsseveld zaterdag 19
december is, direct voorafgaand aan zondagmiddag 20 december in
Zwillbrock. Verder moet toegevoegd worden dat we in mei meedoen aan de
collecte voor het Prins Bernardcultuurfonds, waarbij 25% van de gelden direct
ten goede komt van het EMK. V.w.b. het zangers festival in September, als
combi met een dagje uit voor zangers/partners, volgt t.z.t. toelichting. Verzoek
is om in ieder geval deze data vast te zetten in de agenda.
12. Woord van de dirigent
De dirigent geeft aan dat hij terugkijkt op een positief jaar. Enerzijds hebben
we weer stappen gezet in de vernieuwing van het repertoire en anderzijds
zorgt de intensivering van de samenwerking met het VMK voor een absolute
kwaliteitsimpuls. De gezamenlijke optredens zijn kwalitatief hoogwaardig,
maar ook het afzonderlijk functioneren als EMK en VMK vaart hier wel bij. Een
woord van dank aan alle zangers voor de getoonde inzet en motivatie.

13. Rondvraag
Jan Baak: doet de suggestie om, wanneer zich de gelegenheid de komende
maanden weer technisch gezien voordoet, ook eens aan een buitenrepetitie te
denken. Waarvan akte.
Stef Smit: deelt mee dat hij a.s. maandag aanwezig zal zijn bij de repetitie in
Varsseveld.
Jozef van Sark: wil erop wijzen dat het voor zowel zangers als publiek, nuttig
is om enige informatie te ontvangen met betrekking tot de achterliggende
betekenis van zangstukken, vooral waar dit qua taal onbekend is. Het bestuur
zal dit meenemen.
Huub Ras:
-heeft op tv Gelderland iets gezien over een zangconcours in Eibergen.
-wil in het kader van zijn jubileum graag een leuke anekdote met ons delen uit
de 60-jaren. Met plezier wordt hierna geluisterd.
14. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor de bijdrage en spreekt de hoop uit op een
mooi zangjaar.
Aldus opgemaakt te Eibergen 27 februari 2020 en goedgekeurd…..

De voorzitter Patrick Hettinga

De secretaris Eric Kempers

