
Notulen jaarvergadering: 14-03-2019 

Opening door Harry 

Welkom aan alle leden, we hebben een volle agenda deze avond. 

Terugblik 2018 en Jaarverslag  

Jaarverslag voorgelezen door Loes. 

Optredens 2019:  

-januari 2019 Paradiso,  

-7 februari 25-jarig jubileum bij mogen wonen. Burgemeester heeft nog een 

mailtje gestuurd, met complimenten voor ons optreden.  

Aankomende data: 

- Repetitie Aurora 24 maart, we verwachten dat iedereen aanwezig is.  

- Korendag Oss (26 mei) 

-2e Repetitie Aurora op 23 juni proberen we te verzetten vanwege 

feestweekend in Vorstenbosch. 

- Generale repetitie Proms Aurora Heesch (25 okt) 

- Proms Aurora Heesch (26 okt) 

 

Proms Dinther? Willen we hier in 2020 aan meedoen? Er zijn voor en nadelen. 

Einde van de vergadering graag stemmen hierover.  

Financiële terug- en vooruitblik  

Tonnie: Het zag er heel goed uit, alle bonnetjes mooi in een mapje. We konden 

er snel doorheen wandelen. Alles is goedgekeurd. 

Marielle benoemt nog dat het goed is dat de commissie controleert, er was een 

foutje ingeslopen wat er nu uitgehaald kon worden. 

Nieuwe kascommissie: 

Ingmar van Iperen(1e jaar) en Tonnie Braam (2e jaar) 

 

Mariëlle heeft met behulp van de sheets een financieel jaaroverzicht laten zien 

aan leden met inkomsten, uitgaven en de  nieuwe begroting. 

PR commissie 

Christel heeft verteld over dingen die de PR-commissie heeft gedaan afgelopen 

periode. Krantenberichten over het meezingfeest, interview Mooi Bernheze 

krant, layout en verzending Nieuwsbrieven, Facebook bijhouden.  



Muziekcommissie 

Bennie heeft teruggeblikt op wat er afgelopen jaar gedaan is met de 

muziekcommissie:  

Op 1 maart gestart, in april programma voor Korendag en fabriek Magnifique 

voorbereid. In juni de beroemde samenkomst bij Henny waar 2 nieuwe 

nummers zijn uitgekozen: Perfect en I’m yours, Ze bedanken Jeanette voor het 

dirigeren. In oktober programmakeuze voor Paradiso en nieuw nummer What 

about us uitgekozen.  

 

Nieuwe muziekcommissie: 

Mannen: Boudewijn Slaats 

Laagmid: Rianne van Geloven 

Midden: Bernadien van Helvoirt 

Hoogmid: Riky van der Wijst 

Solo: Marielle van Gogh 

Hoog: Ingrid van der Lee 

Technische commissie 

Harry geeft uitleg over Mega. Dat is een app waar voortaan alle muziekpartijen 

en teksten van onze nummers online staan. Iedereen kan zich aanmelden met 

een gratis account, zodat je altijd dit zelf kunt zoeken, downloaden etc.  

Stappen: 

- Mega uitnodiging, let op zit misschien in je spambox. Dan meld je je aan bij 

Mega, gratis account. Je krijgt dan een mail om je account te bevestigen. - -  

- Email verifiëren. Dan open je de Mega, log in en dan kun je naar de gedeelde 

folders, waarna je alle muziek van Popkoor Enjoy kunt zien, downloaden.  

Tip: download ze wel naar je telefoon, anders kost het je veel data van je 

mobiele telefoon.  

Lief en Leed 

Update Marga van Boudewijn:  

Boudewijn heeft ons een update gegeven over de gezondheid van Marga. Ze is 

inmiddels geopereerd en het herstel lijkt voorspoedig te verlopen. Tot slot 

krijgt iedereen de groetjes van Marga, zodra ze weer nootjes kan zingen, zullen 

we haar weer zien bij het koor. 

 



Als mensen ons zelf benaderen met zaken die belangrijk zijn rondom lief en 

leed informeren we koorleden. Anders niet.  

Samen verantwoordelijk voor ons koor. Als je iemand mist/ lang niet hebt 

gezien, graag even melden bij het bestuur. Op die manier kunnen we altijd 

navragen bij de persoon zelf.  

 

Belangrijke mededeling: 

Dan een belangrijke mededeling over repetities in het algemeen: 

Afgelopen repetities zijn er 2 mailtjes binnengekomen van leden die aangeven 

dat Henny misschien een keer op moet stappen als er op deze manier wordt 

gerepeteerd. Ze vonden het belachelijk. Er wordt zo veel gepraat en niet 

serieus meegedaan, dat het zo niet kan. 

Ook andere koorleden willen hier hun hobby uitoefenen op een fijne manier. 

Het thuis oefenen van de nummers komt wederom aan bod. Als Henny ons 

vraagt om nummers te oefenen, en de helft heeft dat maar gedaan heeft het 

geen zin om te repeteren.  

We hopen dat we hiermee deze punten aangehaald hebben, zodat iedereen 

weer even nadenkt en we fijne repetities kunnen hebben met elkaar! 

Algemene opmerkingen,vragen,tips: 

Tip: Van te voren doorgeven welke nummers gezongen worden, zodat we thuis 

beter kunnen oefenen. (Dat moeten we dan ook wel doen!) 

 

Er zijn Kaartjes van Enjoy met ons logo, om af en toe te sturen aan mensen.  

 

Naamkaartjes, leden presentielijst zijn opmerkingen die we meenemen in het 

bestuur.  

 

Opstelling tijdens optredens. In Paradiso was onze opstelling een groot 

aandachtspunt. (gaten, verschillende lagen, lege en volle stukken, tekst op rug 

van voorganger was te zien toen we draaiden) 

Opstelling tijdens repetities is ook niet prettig, waardoor de opstelling tijdens 

optredens nog warriger wordt.  

 



Bestuur met Henny overleg: nieuwe opstelling tijdens repetities en optredens. 

Nieuwe leden hierover goed informeren.  

- Niet meedoen met optredens als je niet op voorgaande repetities bent? 

- Nieuwe leden en leden die gestopt zijn worden vermeld via de 

nieuwsbrief. 

Dank aan de vrijwilligers 

Een applaus voor alle vrijwilligers die net iets meer doen voor ons koor. 

 

We nemen afscheid van Mariëlle, Ellen, Sjan 

Helaas nemen we vanavond afscheid van 3 bestuursleden die zich jarenlang 

fantastisch hebben ingezet voor ons koor! Heel erg bedankt voor jullie 

betrokkenheid!! 

Dorijanne is tijdelijk niet inzetbaar in het bestuur. 

 

Gelukkig mogen we ook nieuwe bestuursleden aan jullie voorstellen: Leontine 

(penningmeester), Reggie, Christel (algemene bestuursleden) komen bij ons 

bestuur. Veel plezier en succes gewenst namens ons allen! 

Ennnn, het is ook gelukt om een nieuwe voorzitter te vinden. Bennie Ruijs, fijn 

dat je onze voorzitter wilt worden! 

 

Binnen het bestuur (met oude en nieuwe bestuursleden) is er een vernieuwde 

takenlijst gekomen: 

 
 



Stemming: Proms in Dinther: niet: 23 leden 

                                                     wel: 19 leden 

Henny licht nog even toe: 

we zijn nu bezig met Heesch, dan tussendoor de nieuwe nummers, dan weer 

door met Proms Dinther vind ik te snel op elkaar.  

Het bestuur kwam er niet uit, gesprek met Henny en muziekcommissie nog 

steeds twijfel over dit optreden.  

Naar aanleiding van stemming leden, besluiten we om niet mee te doen aan dit 

optreden.  

 

Vraag van leden: Muziekcommissie: wat is hun rol? map met nummers 

doornemen en bekijken welke we wel en niet in ons repertoire zetten? We 

nemen dit mee naar het bestuur. (grotere rol voor muziekcommissie)  

 

We sluiten af met een groot applaus voor Henny! We zijn trots op onze dirigent 

die ons altijd vol enthousiasme dirigeert en ons koor brengt tot waar we nu 

staan. Super,super bedankt!!  

Sluiting 

 


