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NOTULEN 
Algemene Jaarvergadering Nr. 65 
Datum:   9 maart 2016 
Aanvang:  20:30 uur (verschoven) 
Locatie:  ’t Volkshoes Geleen 
 
Opgemaakt door: Fred Wissink [Nieuwstadt, 11 maart 2016] 
 
Aanwezig volgens presentielijst: 
48 koor- en bestuursleden, 1 genodigde (dirigent) 
 
Afgemeld: 
7 koorleden, 4 genodigden 
 
Niet aanwezig: 
1 bestuurslid en 1 genodigde 
 
 
Agenda voorstel: 

1. Opening vergadering Voorzitter 

2. Vaststellen van de agenda Voorzitter 

3. Mededelingen Voorzitter/Secretaris 

4. Goedkeuring jaarstukken: 

− Notulen AJV 2015 en Jaarverslag 2015 Voorzitter/Secretaris 

− Financieel verslag 2015 en begroting 2016 Penningmeester 

(ter inzage gegeven tijdens de vergadering)  

5. Verslag kascontrolecommissie + dechargeren penningmeester 

− Benoeming nieuwe kascontrolecommissie (zie toelichting). Voorzitter 
6. Bestuursverkiezing (zie toelichting) Voorzitter 

7. Woord aan de Dirigent (indien gewenst)  

8. Woord aan de Beschermheer (indien gewenst) 

9. Verslag Commissies: 

− Planning activiteiten 2016 Voorzitter Org. Cie 

10. Rondvraag en sluiting Voorzitter 
 
Ad 1. Opening vergadering 
 
De 65e Algemene Jaarvergadering van het Mannenkoor DSM�SABIC had een iets andere start dan gebruikelijk is bij 
deze activiteit. Gezien de snelheid waarmee de vorige AJV over de bühne was gegaan, was in onderling overleg 
besloten om vooraf toch nog even een uurtje te repeteren (goed voor de saamhorigheid en het muzikale 
zelfvertrouwen voor komende uitvoeringen). De zaalbeheerder had echter de zaal reeds ingedeeld in de 
vergaderslagorde, dus dat was even schuiven en rommelen met stoelen en tafels om een acceptabele koorformatie te 
krijgen. Het lukte min of meer maar het bleef een unieke repetitie opstelling waarbij bijna niemand zijn vertrouwde 
buren naast zich had en binnen de partijen de zangers soms gescheiden waren door aanwezige tafels. 
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Om 20:40 uur, na de repetitie en toen alles er weer uitzag als een vergaderruimte, heette de voorzitter allen welkom, 
met een bijzonder welkom aan de dirigent, het nieuwe koorlid Paul Meens, die voor het eerst aanwezig was op een 
Algemene Jaarvergadering van het koor, en natuurlijk een ook bijzonder welkom aan Hein Emde, die weer terug was 
na een afwezigheid voor een medische ingreep. 
 
Hij zag even af van een terugblik over het afgelopen jaar en de vooruitblik op 2016, want deze punten waren al 
uitgebreid aan de orde geweest op de kerstviering, de nieuwjaarsviering en in het koorblad. Dus snel op naar punt 2 
van de agenda. 
 
Ad 2. Vaststellen van de agenda 
 
De beschermheer had zich afgemeld omdat hij zakelijke verplichtingen buiten de landsgrenzen had. Hierdoor vervalt 
agendapunt 8. 
De voorzitter meldt dat de actie “zanger van het jaar” helaas niet door kon gaan op de nieuwjaarsviering, door 
afwezigheid van de betrokkene, en dat dit dan onder punt 8 aan de orde zou komen. 
Verder geen aanvullende punten gewenst, agenda akkoord. 
 
Ad 3. Mededelingen 
 
De voorzitter meldt twee belangrijke datums, za. 30 april i.v.m. een extra repetitie bij St Cécile Eijsden en 4 mei 
waarop de repetitie een uur later begint door verplichtingen van de dirigent elders i.v.m. dodenherdenking. 
Tevens de informatie dat de gepensioneerde DSM’ers kaarten voor de Lentekriebels dienen te bestellen via het 
Parkstadtheater. Voor de nog werkzame koorzangers en “overige bijzondere genodigden” zal voor kaarten worden 
gezorgd via de voorzitter.  
Het aftreden als bestuurslid van Charles Geersheuvels zal onder punt 6 aan de orde komen. 
 
Secretaris: Afgezien van een aantal afmeldingen zijn er geen stukken m.b.t. deze vergadering binnengekomen. 
 
Piet Hendricks vraagt naar de afwezigheid van Nico Nagtzaam aan de bestuurstafel. Het bestuur moet helaas het 
antwoord schuldig blijven. 
 
Ad 4. Goedkeuring jaarstukken 
 
- Notulen 2015 
De notulen per pagina doorlopen. Goedgekeurd zonder wijzigingen. 
 
- Jaarverslag 2015 
Het jaarverslag per pagina doorlopen. Goedgekeurd met onderstaande aanvullingen/wijzigingen. 
 

- Joost Hillemans: pag. 7 – Huldigingstekst (item 2de -) niet geheel duidelijk dat het hier om alleen KNZV-
jubilarissen gaat en dat voor koor jubilarissen en gecombineerde jubilarissen alles bij het oude blijft. Bij deze 
verduidelijkt. 
 

- De secretaris geeft aan, via mail en mondeling, een paar kleine onvolkomenheden van grammaticale aard 
binnengekregen te hebben en een vermelding van naamsverwisseling van de kerk waar we de NAK2 mis 
opgeluisterd hadden (Laurentiuskerk moet zijn Augustinuskerk). 

 
- Financiële verslag 2015 en begroting 2016 
 
Financieel verslag wordt ter inzage uitgereikt. 
 
De penningmeester start zijn betoog met een positief geluid en vermeldt dat evenals vorig jaar: “We weer iets rijker 
zijn geworden”. Dit resulteert in een stabiele en rustgevende financiële situatie. Hier en daar ruimte om iets extra’s te 
doen en geen grote zorgen voor als het eens een ietsje minder mocht gaan. 
 
Hij geeft de nodige toelichting bij de verschillende posten en vermeldt expliciet de stabiele positieve post “Activiteiten” 
die dankzij de inzet Frits Smeets elk jaar weer een extraatje in het laadje brengt. 
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Ad 5. Verslag kascontrolecommissie + dechargeren penningmeester 
 
Piet Dorssers, als woordvoerder van de kascontrolecommissie, stelt zijn team voor als de meest muzikale kas cie. 
sinds het bestaan van het koor, de “do-do-la” groep (Do)rssers, (Do)ls, (La)mbrichs. Hij belicht even de zware taak 
van de kas cie. die onder zeer slechte weersomstandigheden toch de hele reis naar het DSM kantoor Sittard moest 
ondernemen, omdat de penningmeester daar gedurende de dag gestationeerd is. Na deze ontberingen en een niet 
eens feestelijke ontvangst werd besloten de penningmeester eens flink het vuur aan de schenen te leggen. Het 
resulteerde echter in, een toch wel reeds te verwachten, vlekkeloze uitvoering van de financiële taken, tevens met 
invloeden en dus dank aan het steuntje in de rug, Joost. Piet benadrukt dat het financiële beleid er goed uitziet en de 
vereniging zeer zeker financieel gezond genoemd mag worden. Hij spreekt de hoop uit dat de vereniging zijn huidige 
positieve imago en identiteit  mag behouden en adviseert namens de kas cie. decharge te verlenen. Dit advies wordt 
door de vergadering overgenomen. 
 
Het financiële gedeelte wordt afgesloten met een welgemeend “dankjewel” en een flesje wijn voor Joost Hillemans en 
Frits Smeets. 
 
- Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
 
In de kascontrolecommissie zijn Piet Dorssers en Thei Dols aftredend en begint Sjaak Lambrichs aan zijn tweede 
termijn. Na enig aandringen van voorzitterszijde melden Pierre Storcken en Wim Boussardt zich aan als nieuwe 
kandidaten. 
 
Hiermede is de samenstelling van de kascontrolecommissie voor het boekjaar 2016 als volgt: 
Sjaak Lambrichs (2de termijn) 
Wim Boussardt  (1ste termijn) 
Pierre Storcken  (1ste termijn) 
 
Ad 6. Bestuursverkiezing 
 
Periodiek aftredend zijn Monique Donko en Frank Kroese. Beide stellen zich herkiesbaar en er zijn geen 
aanmeldingen van nieuwe kandidaten. 
Geen schriftelijke stemming gewenst en bij handopsteken worden de aftredende bestuursleden herkozen. 
 
Charles Geersheuvels heeft om persoonlijke redenen zijn lidmaatschap van het bestuur neergelegd. Hij wordt bij deze 
bedankt door de voorzitter voor zijn positieve bijdrage in de afgelopen jaren en krijgt als blijk van waardering een flesje 
wijn uitgereikt, waarmee hij de bestuurstafel verlaat om zich weer volledig op het zingen en de  muziek te richten. 
Charles zal zich dan ook blijven inzetten voor de muzikale doelstellingen van het koor, in de muziekcommissie; 
hiervoor dank.  
 
Er is overleg geweest of er gelobbyd moest worden voor een vervanger van Charles, maar de voorzitter geeft aan dat 
we nu weer statutair voldoen aan de eis van een oneven aantal bestuursleden. Het bestuur heeft wel de intentie om 
incidenteel een beroep te doen op de leden om tijdelijke deeltaken op zich te nemen of het bestuur met hand- en 
spandiensten bij te staan. 
 
De bestuurssamenstelling blijft daardoor als volgt: 
Wim Hendrix (voorzitter), Jan Geurts, Fer Janken, Frank Kroese, Nico Nagtzaam, Monique Vinken-Donko en Fred 
Wissink. 
Zoals gebruikelijk worden de bestuurstaken tijdens de eerste bestuursvergadering na de AJV vastgesteld en 
gepubliceerd. 
 
Ad 7. Woord aan de dirigent 
 
Wim Schepers zegt dat na het vol bezette vorige jaar, vol superlatieven, we wat ontspannener begonnen zijn aan 
2016, maar dat het een volwaardig muzikaal jaar moet worden met als eerste uitdaging de Lentekriebels. Waar wij 
deze keer, zoals gewoonlijk met RMK’21, maar met ook met de Harmonie Sainte Cécile uit Eijsden op de bühne 
staan. Hij heeft zojuist met Jan Cober, de dirigent van de Harmonie, om de tafel gezeten en het programma voor deze 
Lentekriebels vastgesteld (5 mei om 19:30 uur). 
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Het ligt in de bedoeling dat we in het najaar een optreden hebben in de Hermitage te Amsterdam. Het zal gebaseerd 
moeten zijn op de dan lopende tentoonstelling, die over Catharina de Grote gaat en vandaar dus de Russische 
werken die we aan instuderen zijn. E.e.a. is nog niet beklonken en zit nog in de pen omdat de Hermitage nog geen 
uitsluitsel wil/kan geven. Dit komt pas in juni/juli bij hen op de agenda. 
Hier ligt tevens de verbinding naar on Jubileumconcert (65 jaar) dat op de rol staat voor zondagmiddag 9 oktober in 
de Kloosterbibliotheek te Wittem. Het Russische repertoire doen we samen met de bas/bariton Bèr Schellings, die ook 
zeker van de partij zal zijn als we naar Amsterdam gaan. Verder zal in Wittem de violiste Lisanne Soeterbroek van de 
partij zijn en tevens een jonge klarinettist uit het Sittards land. 
Dan komen weer de traditionele kerstconcerten op ons af in Heerlen en Geleen. De ideeën voor  de rolbezitting zijn 
nog pril, maar als ze doorgaan hebben we een bijzonder leuke persoonlijkheid uit de Limburgse showbizz in het 
programma. 
 
Dan is er ook nog, als extraatje in het ledenwerf programma, een speciale proefrepetitie die op ons af komt op 
zaterdag 28 mei, in samenwerking met Martin Hurkens. De “zingen maakt je gewoonweg meer mens” campagne. 
 
Dus werk genoeg aan de winkel en Wim heeft er, zoals hij zelf zegt (ondanks de leeftijd) nog veel zin in, als de 
zangers ook maar de energie blijven tonen om er iets moois van te maken. 
 
Hij memoreert ook nog even de hoge druk die hij op Johan als “Copymaster” legde en legt, in de “gisteren-klaar” 
filosofie m.b.t. nieuwe partituren en vindt dat hij een extra applausje verdient. De voorzitter sluit zich hierbij aan en 
Monique had al een flesje wijn in de hand om aan Johan te overhandigen voor deze feiten. 
 
Ad 8. Woord aan de beschermheer 
 
Dimitri heeft zich afgemeld, omdat hij in het verre buitenland vertoeft en geen acte de présence kan geven bij deze 
AJV. 
 
Zanger van het jaar 
Bij agendapunt 2 is de zanger van het jaar hier geplaatst. Aangezien bij de nieuwjaarsviering, waar normaal deze 
huldiging plaats vindt, de persoon in kwestie verstek moest laten gaan vanwege ziekte. Maar nu is hij hier en de 
voorzitter zegt dat iemand van zijn leeftijd en met zijn huidige handicap, die verband houden met zijn 
gezichtsvermogen, toch elke week weer aanwezig is om met behulp van loep en lampje deel te nemen aan de 
repetities zeker de titel zanger van ’t jaar verdient, Frans Leijssen. Een met applaus ondersteund van harte, handje, 
kusje, flesje wijn en hopelijk nog lang aanwezig bij onze repetities en uitvoeringen. 
 
Ad 9. Planning activiteiten 2016 
 
Jan Geurts (voorzitter Org. Cie.) geeft een overzicht van de geplande activiteiten voor 2016 met de bijbehorende 
details. 
Lentekriebels 6 – 5 mei, 19:30 uur 
Mis Toon van Houten – 4 juni, Bloemenmarkt, 13:00 uur 
Lustrumconcert – 9 oktober, Wittem, 15:00 uur 
Kerstconcerten - 12 en 14 december 
De activiteiten en nadere details worden z.s.m. zowel schriftelijk als via de Website naar de leden gecommuniceerd. 
 
Een laatste punt is de kerstviering. Jan deelt mede dat het bestuur overwegende is om deze activiteit in een ander 
jasje te steken, gezien de teruglopende animo voor dit evenement. Het is niet duidelijk welke oorzaken hieraan ten 
grondslag liggen, maar het bestuur wil toch proberen deze boven tafel te krijgen en aanpassingen voor te stellen die 
meer in de wenslijn van de leden liggen. 
 
Piet Dorssers merkt op dat in het verleden al eens afgeweken is van de kerstvieringstraditie en dat men hiervan op 
hangende pootjes is teruggekomen. Hij persoonlijk vindt dat, als de snelle opvolging van activiteiten (kerstconcerten; 
kerstviering; nieuwjaarsbijeenkomst), een oorzaak zouden kunnen zijn, hij liever voor het laten vallen van de 
nieuwjaarsbijeenkomst zou zijn. 
 
De voorzitter zegt dat het niet de bedoeling is om de kerstviering af te schaffen, maar te willen onderzoeken of de 
opzet niet meer aangepast kan worden aan de verwachtingen van de leden. Ieders inbreng in deze is meer dan 
welkom. 
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Steef Bongers geeft aan dat hij vermoedt, dat vooral de programmering van de laatste kerstviering een oorzaak kan 
zijn van de vroege leegloop. Hij vraagt tevens of de door Jan gegeven info binnenkort schriftelijk beschikbaar komt. 
Dit wordt op de gebruikelijke wijze door het secretariaat ingevuld (mail, op papier en website). 
 
Wim Nussers geeft aan nu al iets te hebben voor de rondvraag, omdat hij en vermoedelijk vele anderen met 
gehoorapparaten, delen van het gesprokene niet heeft meegekregen en dringt dus aan om in de toekomst het gebruik 
van elektronische versterking weer in te voeren. Hierop wordt door de voorzitter gereageerd met een duidelijk: “doen 
we, is genoteerd”. Agendapunt afgesloten en op naar het enig echte agendapunt 10.  
 
Ad 10. Rondvraag en sluiting 
 
Piet Hendriks: 
Piet geeft aan, dat het bestuur, in dit elektronische tijdperk, toch vast moet houden aan het papieren koorblad. Het is 
voor velen een fantastisch medium om bij het koor betrokken te blijven. Ook is het voor nabestaanden van koorleden 
een grote steun in de verwerking van hun verlies, met een “in memoriam” in het boekje. 
 
[De voorzitter zegt dat het laatste koorblad enige vertraging had door het productieproces. Frank heeft dit al onder de 
aandacht gebracht bij zijn financieel betoog. RICOH heeft aangegeven, dat dit de laatste gesponsorde uitvoering van 
drukwerk was, maar dat hij al succesvol gelobbyd heeft om een andere financierder te vinden.  Het streven blijft nog 
steeds om het boekje tweemaal per jaar uit te brengen, maar de voorzitter vraagt hiertoe wel van de leden, dat ze een 
duidelijkere inbreng tentoonspreiden t.a.v. het aanleveren van kopij. Het hoeft niet altijd op muziek geënt te zijn. Leuke 
verhalen, anekdotes en wat men ook maar de moeite waard vindt om te delen met de lezers van het koorblad is 
welkom en zo wordt het blaadje ook nog levendiger.] 
 
Joost Hillemans: 
Joost heeft een opmerking/verzoek m.b.t. het repertoire. Hij vindt het namelijk jammer dat een aantal zeer mooie 
vroegere werken uit ons repertoire zijn verdwenen en pleit voor heropname. 
 
[De dirigent antwoord dat het uit te voeren repertoire in hoge mate beïnvloed wordt door de te geven concerten. Het is 
niet altijd mogelijk om bepaalde werken onder te brengen in een bepaalde uitvoering waaraan wij deelnemen. In eigen 
georganiseerde concerten, dan nog afhankelijk van de concertruimte, liggen hier de mogelijkheden breder.] 
 
Frans Leijssen: 
Frans spreekt zijn dank uit voor de benoeming tot zanger van het jaar en verontschuldigt zich dat hij deze, door ziekte, 
niet in ontvangst kon nemen op de nieuwjaarsviering. Hij vindt het tevens jammer dat hij hierdoor de presentatie van 
het promofilmpje heeft gemist. 
 
[Fred heeft het filmpje op zijn laptop en zal het na afloop van de vergadering aan de geïnteresseerden tonen; als de 
voorbereidingen voor de workshop starten, zal het ook breed verspreid worden via multi-media.] 
 
De vergadering wordt afgesloten door de voorzitter met dank voor de open en efficiënte vergadersessie en wenst 
iedereen wel thuis met de woorden: “Zingen bij het mannenkoor DSM•SABIC is nog steeds zingen met plezier”. 
 
Informatie buiten vergadering (nagekomen bericht): De afwezigheid van bestuurslid Nico Nagtzaam werd 
veroorzaakt door een plotseling onwel zijn. Dit op een moment dat directe communicatie niet logisch en niet meer 
zinvol was. 
 
 
Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 22 februari 2017. 

 

 

W. Hendrix    F. Kroese    F. Wissink 
Voorzitter    Penningmeester   Secretaris 


