Notulen jaarvergadering: 6 april 2017
Opening door de voorzitter:
Max opent de vergadering om 21.45 uur.
Jaarverslag door Loes:
Het jaarverslag is voorgelezen door Loes. Dit komt op de site te staan en is na te lezen voor
iedereen.
Financieel jaarverslag door Mariëlle:
Vorig jaar hebben we in de jaarvergadering aangekondigd om de contributie met 5 euro te
verhogen. We hebben 2016 positief afgesloten. Het geld hebben we meteen geïnvesteerd in
nieuwe apparatuur. Voor komend jaar willen we ook weer gaan investeren in nieuwe
nummers. Voor de mensen die interesse hebben, zijn de financiële verslagen na de
vergadering in te zien.
Woordje door de kascommissie Boudewijn Slaats en Elna Timmermans:
Op 9 maart hebben we de kascontrole gedaan. Het zag er allemaal weer keurig netjes uit.
Tot in de puntjes verzorgd door Mariëlle. Verder geen aan- of opmerkingen. Complimenten
en een applaus voor Mariëlle.
Incasso is het grootste karwei: Dus als je overweegt om te stoppen, dit graag in januari
aangeven of vlak voor de zomervakantie. Anders moet Mariëlle alles eruit halen en weer
opnieuw de incasso’s erin zetten. Dat is veel werk.
Verkiezing nieuwe kascommissie:
Elna Timmermans, Harry van de Ven
Muziekcommissie de oude commissie blijft nog een jaar:
De muziekcommissie blijft hetzelfde.
Hoge stem: Monique Tompson
Hoogmid: Leontine Kerkhoff
Solo: Mariëlle van Gogh
Laag midden stem: Hetty van Wiechen
Mannen: Boudewijn Slaats
Bestuursverkiezing: We zijn op zoek naar enthousiaste nieuwe bestuursleden. Geef je op als
je interesse hebt bij Max via mail:
We willen jullie vragen om erover na te denken om bij het bestuur te komen. We vinden het
tijd voor wat nieuwe input. Laat het weten via een mailtje.
Mededelingen voor het komende seizoen: optredens:
7 mei korenmiddag georganiseerd door Cock en Ad, samen met 4 andere koren en een
bandje na afloop in de Stuik in Vorstenbosch.
10 juni Samenloop voor Hoop in Heesch om 20.30 en 21.30
22 oktober korenmiddag in Café de Brouwer

Rondvraag:
Jeannette: Bij de lage partijen zijn er te weinig mensen.Terwijl de hoge en solo partijen in het
koor een beetje de overhand krijgen. Voorstel: Alleen nieuwe mensen voor de lage partijen
en laagmid toelaten, zodat de verdeling weer meer in balans komt.
Henny is het hiermee eens en we vinden het een goed voorstel. Misschien zijn er mensen
die nu bij hoogmid en solo staan die bij laagmid zouden kunnen zingen. Dit kun je aangeven
bij Henny.
Mariëlle: ik wil graag nieuwe nummers, zodat er ook uitdaging blijft voor mensen die er al
langer bij zijn. In de begroting van volgend jaar is opgenomen dat er meerdere nieuwe
nummers aangeschaft kunnen worden.
Tweede punt: dat we geen pauze meer houden en dan vroeger kunnen stoppen met zingen.
Uit de reactie van het koor blijkt dat dat niet gaat werken. Mensen zijn er niet enthousiast
over.
Cock: Ik vind dat we erg weinig optredens hebben als koor.
We willen wel graag meer optredens doen, maar leden reageren ook niet op onze mails.
Daardoor kunnen we niet op tijd doorgeven of we wel of niet mee kunnen doen aan bepaalde
optredens. Verder zijn ideeën van harte welkom!
Lilian: Is het een idee dat het bestuur mensen aanspreekt die nooit reageren op mail, of die
er niet zijn op repetities? We nemen het mee.
Jeanne: iedereen weet van zichzelf of hij zich aangesproken kan voelen. Het gaat om de
verantwoordelijkheid van mensen zelf.
Ans: Zijn er nog genoeg accessoires? Want sommige nieuwe leden hebben niks. Leveren
mensen hun spullen in? Er zijn op dit moment geen accessoires meer. En de leden die
stoppen leveren het ook niet in. Afspraak: leden kijken thuis of ze nog dubbele accessoires
hebben en leveren die in.
Marga: introduceren van nieuwe leden,
Dit pakken we weer op. Dit is de laatste tijd inderdaad niet gebeurd.
Hanneke: Miranda is met trap en al naar beneden gevallen, dus waarschijnlijk komt ze de
komende tijd niet. We wensen haar heel veel beterschap.
Ans: Ik mis Henny’s opstapje,
Het opstapje was rot, dus die is er niet meer.

We sluiten de vergadering om 22.14

