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Opgemaakt door:    Monique Vinken-Donko, bestuurlid/gastvrouw 
 
Aanwezig:     Dhr. Wim Schepers, Dirigent 
      Mevr. Monique Offermans, pianiste 
      43 Koorleden, exclusief 2 niet zingende bestuursleden. 
 
Afwezig met kennisgeving:   Dhr. Loek Radix, Beschermheer 

Dhr. Jan Zuidam, Erelid 
 Dhr. Dick Venderbos, Erelid 
Dhr. Giel Ruijters, Eredirigent 

 Dhr. Jacques Pasmans 
Dhr. Wim Simons 
Dhr. Peter Schröeder 
Dhr. Jan Geurts 
Dhr. Pierre Gelissen 
Dhr. Sjaak Lambrichs 
Dhr. Jos Loonen 
Dhr. Erik Plieger 
Dhr. Peter Christiani 
Dhr. Dré Schmedts 
Dhr. Piet Dorssers 
Dhr. Lou Dupuits 
Dhr. Wiel Tholen 
Dhr. Jac Ramakers 
Dhr. Jan Hermens 

Afwezig zonder kennisgeving:  Dhr. Emmo Meijer, Erelid 
Dhr. Ben Schmitz, Erelid 
Dhr. Jan Cellissen 
Dhr. Jac Gadiot 

 
1. Opening door voorzitter W. Hendrix 
 
De voorzitter heet iedereen welkom op de 59e jaarvergadering van het Mannenkoor DSM·SABIC. 
Ondanks dat de jaarvergadering samenvalt met het stemmen voor de gemeenteraad is er toch een 
fantastisch opkomst. Welkom aan de dirigent en een speciaal woord van welkom aan onze pianiste 
Monique Offermans (applaus door de leden). In deze opening wil hij niet terugkijken op 2009 want dit 
is in een prima jaarverslag al door de secretaris gedaan. Wel wordt er stilgestaan bij het overlijden 
van de oud-beschermheer Leen Revallier en erelid Ed Stroecks. Verder zijn er enkele leden of 
vrouwen van leden getroffen door ziekte, een applaus voor Harrie Verboort die ondanks zijn zware 
blessure aanwezig is. Ook eredirigent Giel Ruijters kan door ziekte niet meer aanwezig zijn. 
 
De rustpauze in de 1ste helft van 2009 heeft rust gebracht om aan nieuw repertoire te werken. 
Vooruitkijkend naar de toekomst maakt de voorzitter zich geen zorgen over het muzikale niveau, hier 
zal de dirigent in zijn toespraak op terug komen. Echter het uitblijven van nieuwe aanwas bij de leden 
baart zorgen en hij benadrukt dat dit niet alleen een zorg is van het bestuur maar van alle leden!  
Het plan is om de op het Chemelot terrein gevestigde bedrijven te benaderen voor enerzijds leden te 
werven maar anderzijds ook voor sponsering. Hij vraagt de leden om ook actief te zoeken naar 
nieuwe leden maar ook naar Vrienden van het koor. 
 
Verder zal in de loop van dit jaar (afhankelijk van de verbouwing van het Volkshuis) de repetitie 
definitief naar de woensdagavond gaan en vervalt hiermee de dinsdagmiddag. Tot slot deelt de 
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voorzitter mede dat de beschermheer zich heeft moeten afmelden en vervalt hiermee punt 11, dit 
agendapunt zal gebruikt worden voor het formeel vaststellen van de nieuwe repetitieavond. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
I.v.m. de afmelding van Loek Radix vervalt agendapunt 11. Dit agendapunt wordt nu gebruikt voor het 
formeel vaststellen van de nieuwe repetitiedagen. 
 
3. Mededelingen en binnengekomen stukken 
 
Van de bovenvermelde (ere)leden is bericht van verhindering ontvangen verder een mail van Piet 
Dorssers met een inhoudelijke correctie van agendapunt 7 van de notulen jaarvergadering (details in 
agendapunt 4). 
 
4. Goedkeuring jaarstukken 
 
Notulen 58e jaarvergadering 2009: 
   
Tekstueel:  pagina 2 agendapunt 4: evenwichtig moet zijn evenwicht 
Inhoudelijk: pagina 3 agendapunt 7 – Acquisitie Commissie - De strategie van het koor is dat het 
kwaliteit concerten wil uitvoeren maar minder dan in afgelopen jaren. Dat moet zijn: De strategie van 
het koor is om in de toekomst concerten te geven die van hoge kwaliteit zijn. Daarnaast zal er ook 
nog plaats zijn voor concerten met een sociaal karakter. Bij aanvragen zal duidelijk daar na gekeken 
worden. 
 
Schriftelijke opmerking Piet Dorssers 
Ik heb niet gezegd dat het koor in een dieptepunt zit.  
Wel heb ik gezegd dat wij in mijn koorherinnering nog nooit zo weinig naar buiten zijn getreden. 
Daarbij heb ik een koppeling gemaakt met de noodzakelijke instandhouding/ uitbreiding van het 
ledental om het voortbestaan van het koor veilig te stellen. 
In mijn betoog heb ik aangegeven dat het voor het werven van nieuwe leden een belemmering is als 
wij zo weinig naar buiten treden. Ik heb dit samengevat met de opmerking: 
 
Wij zijn een uitstekend koor met een uitstekende dirigent, maar de buitenwereld, en dus ook 
de potentiële nieuwe leden, merken er te weinig van. 
Mijn inbreng was zeer opbouwend bedoeld, maar krijgt in het verslag een enigszins onbedoeld 
negatieve kleur. 

 
Jaarverslag 2009 
 
Tekstueel:  Geen opmerkingen. 
Inhoudelijk:  pagina 4 agendapunt 2.4 Wim Nusser weet niet hoe het project van het KNZV is 
afgelopen en vraagt opheldering. De voorzitter geeft kort uitleg over het verloop van het project 
verjongen en vernieuwen en samenwerken. Eindconclusie is dat alle koren met dezelfde problemen 
zitten wat betreft leden werving en de vergrijzing. In 2010 wordt de mogelijkheid geboden om ter 
promotie van je koor een CD op te nemen. De secretaris vult aan dat er verder een project gestart is 
om koren die lendenarm zij te laten fuseren.  
Charles Geersheuvels vraagt wat we onder jongere leden verstaan.  40-50 jaar is niet haalbaar, 55-
60 jaar is veel realistischer en volgens hem ligt de focus bij koren teveel op de leeftijd en niet op de 
kwaliteit.  
Wim Schepers beaamt dat dit een terechte opmerking is. Je moet bij een koor de oudste en de  
jongste eruit laten en dan naar de gemiddelde leeftijd kijken. Een constante stroom van 2-3 nieuwe  
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leden is prima en kwaliteit van zingen heeft niets met leeftijd te maken.  
Wim Hendrix merkt tot slot nog op dat een hogere leeftijd wel fysieke problemen met zich meebrengt. 
We hebben al 4 jaar de target van Loek Radix niet gehaald maar wel fantastische concerten verzorgt. 
Applaus voor de secretaris voor het uitstekende jaarverslag. 
 
Financieel jaarverslag 2009 
 
De penningmeester geeft aan de hand van het financiële Jaarverslag 2009 een toelichting op de 
inkomsten en uitgaven van het koor. 
Bij de inkomsten is een hogere realisatie dit komt door de hogere concertinkomsten. De inkomsten 
van de Vrienden van het Koor blijft achter, de leden worden nogmaals gevraagd om nieuwe Vrienden 
aan te dragen. De uitgaven zijn nagenoeg gelijk gebleven. De concertreis is afgesloten met een 
kleine plus. De liquide middelen zijn prima, het koor is in een gezonde financiële positie.  
Piet Hendricks vraagt waarom het gebudgetteerde bedrag van de Vrienden niet gehaald is, was dit 
een te positieve inschatting of hebben er Vrienden afgehaakt. De penningmeester antwoord dat er 
inderdaad Vrienden hebben afgehaakt maar ook het bedrag per Vriend is omlaag gegaan. Verder 
waren er minder uitvoeringen en minder mogelijkheden om nieuwe Vrienden te werven. 
Ton Pijper vraagt waarom bij de realisatie van lagere kosten de begroting niet wordt aangepast. 
Penningmeester geeft aan dat de begroting een realistisch bedrag is en dat kosten die je het ene jaar 
minder gemaakt hebt het jaar erna extra hoog  
 
Na deze toelichting wordt het financiële jaarverslag van 2009 door de ledenvergadering goedgekeurd.  
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn inzet.  
 
5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie. 
 
De kascommissie bestond uit: 
Frans Leijssen, 2e periode 
Lou Dupuits, 2e periode 
Math Dols, 1e periode 
 
De kascontrolecommissie is op 19 februari j.l. door de penningmeester ontvangen en hebben 
geconstateerd dat alles prima in orde was. Het advies van vorig jaar om het kassaldo te verlagen 
resulteerde in een hogere opbrengst.  
De kascontrolecommissie adviseert de vergadering, de penningmeester evenals het bestuur van de 
vereniging, volledige décharge voor het gevoerde financiële beleid te verlenen. 
Voorzitter Wim Hendrix dankt de kascontrolecommissie, de penningmeester en vraagt een extra 
applaus voor Joost Hillemans als assistent to van de penningmeester.  
 
 
De voorzitter neemt het woord betreffende de benoeming van een nieuwe kascontrolecommissie. In de  
nieuwe kascommissie wordt benoemd:  

• Math Dols, voor de 2e periode  
• Wim Nusser, voor de 1e periode  
• Charles Geersheuvels, voor de 1e periode  

 
De aftredende kascontrolecommissieleden worden bedankt voor hun inzet  
 
6. Dechargeren bestuur voor het gevoerde beleid 2009 
 
De voorzitter vraagt de leden om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid in 2009. Door 
middel van applaus wordt het bestuur gedechargeerd. 
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7. Bestuursverkiezing 
 
Dit jaar zijn periodiek aftredend: Monique Vinken-Donko, Frank Kroese en Frits Smeets. Alle 
personen zijn herkiesbaar. Wim vraagt of de leden middels handopsteken of schriftelijk wil stemmen. 
De vergadering kiest voor handopsteken en Monique, Frank en Frits worden unaniem herkozen.  
De voorzitter feliciteert de dame en heren met hun herbenoeming. 
 
8. Voorstel tot Wijziging Huishoudelijk Reglement 
 
De secretaris vraagt of iedereen de bij de agenda toegevoegde uitbreiding van het huishoudelijk 
reglement heeft doorgenomen en legt uit dat deze wijziging / uitbreiding is gemaakt om dat er een 
groeiend aantal niet-zingende leden is.  Vragen opmerking over dit reglement.   
Ton Pijpers vraagt of je dit niet notarieel moet vastleggen. De secretaris antwoordt dat dit een interne 
aangelegenheid van het koor is. 
Joost Hillemans vraagt waarom punt f. : Hij is verplicht de hem ter bewaring of in bruikleen gegeven 
verenigingseigendommen met zorg te behandelen, en bij het niet nakomen hiervan de eventuele 
daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. Niet ook geldt voor niet-zingende leden. 
Nico Nagtzaam vraagt zich af op een niet-zingend lid alleen maar plichten heeft en geen rechten 
zoals gratis concerten.  
 
9. Verslag Commissies / Planning activiteiten 2010-2011 / zanger van het Jaar 
 
De voorzitter vraagt de voorzitters van de commissies verslag uit te brengen. 
 
Acquisitie commissie 
 
In verband met afwezigheid van Jan Geurts, voorzitter van deze commissie, doet Pierre Storcken het 
woord. Aan de hand van de in de bijlage toegevoegde activiteitenkalender worden nogmaals kort de 
geplande concerten doorgenomen. Er staan nog vraagtekens bij het najaarsconcert dit omdat er nog 
geen duidelijkheid is of 3 oktober definitief doorgaat.  
Pierre verzoekt de leden om 7 april toe te voegen aan de lijst er zal dan om 19.30 uur een 
avondrepetitie plaatsvinden in de Ontmoetingskerk in Geleen met solisten van het concert in Wittem.  
Verder is de acquisitiecommissie bezig met het zoeken naar geschikte locaties voor concerten. Na 
goedkeuring van het bestuur van deze locaties zal de planning van 2011 verder ingevuld worden. 
Definitief vast staat het galaconcert ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van het koor: 15 oktober 
2011 in de schouwburg in Sittard.  
Frits Dols vraagt voor wie de jaardienst is op 21 maart a.s. Pierre legt uit dat dit voor de fam. Koks-
Dohmen is. Hij voegt er verder aan toe dat de familie Koks-Dohmen de zangers en hun echtgenoten 
na afloop uitnodigt voor koffie en vlaai in hotel-café Paris schuin tegenover de kerk. 
De voorzitter bedankt de acquisitiecommissie voor het mooie concertprogramma. 
 
Daarna maakt de voorzitter gebruik van de gelegenheid om Frits(ke) Smeets te bedanken voor de 
bewezen diensten voor de extra inkomsten met de Lotto. Frits antwoord dat hij ook nog een nieuwe 
vriend aandraagt. De voorzitter vindt dit een fantastisch voorbeeld om te volgen en belooft dat 
iedereen die dit jaar een nieuwe Vriend aandraagt volgend jaar een fles wijn krijgt.  
 
Technische commissie 
 
De voorzitter bedankt de commissie voor haar inzet in het afgelopen jaar. 
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Muziekcommissie 
 
De voorzitter complimenteert deze commissie. Ze hebben de zaken goed opgepakt en er is een goed 
en structureel overleg met de dirigent. 
 
Tot slot van de commissies de voorzitter Piet Hendricks als redacteur/fotograaf van het Koorblad dat 
afgelopen jaar weer perfect verzorgd was.  
 
Zanger van het Jaar 
  
Dit jaar zijn de partijvertegenwoordigers uitgekozen als zangers van het Jaar. Het betreft de heren 
Rinus Gruijters, Thei Dobbelsteijn, Cap Hünen en Peter Christiani. Deze heren staan het hele jaar 
klaar voor de leden.  
 
10.  Toespraak W. Schepers 
 
De dirigent vergelijkt de samenwerking met leden en bestuur met een huwelijk. Ze zijn al ruim 12,5 
jaar samen en komen nog steeds goed met elkaar uit. Net als ieder huwelijk hebben ze hun ups en 
downs maar het blijft spannend.   
Hij benadrukt nogmaals dat hij erg blij is met de overgang naar de woensdagavonden. Over de  
betere planning van de concerten (vroeger definitief) is hij zeer te spreken en de samenwerking met 
de muziekcommissie loopt heel goed. Harrie Verboort neemt hem veel werk uit handen.  
Enige zorg baart hem de 2e tenoren, hier zijn veel nieuwe mensen die heel erg hun best doen maar 
meer tijd nodig hebben, zijn voorstel is om deze na de overgang naar de woensdagavonden deze 
groep extra bij te scholen. Hij sluit zijn betoog af met de opmerking dat hij deze zomer 50 jaar wordt!? 
Ton Pijper vraagt hoe die extra scholing voor de 2e tenoren er uit zal zien, is dit de hele groep? De 
dirigent bevestigd dit. 
 
11. Formele vaststellen wijziging repetitiedagen 
 
De voorzitter neemt het woord deelt mee dat de dinsdagmiddagrepetitie vervalt en dat er nu op alle 
woensdagavonden koorrepetitie is. De grote vraag is wanneer gaat dit gebeuren?. Door de strenge 
winter heeft de verbouwing van het Volkshuis achterstand opgelopen. De verhuizing betreft niet 
alleen een repetitieruimte maar ook de opslag van materialen in een eigen ruimte. Na de 
zomervakantie begint de verbouwing van de aula en kan hier geen gebruik meer gemaakt van 
worden. Zodra de verbouwing gereed is gaat dit definitief in. Het streven is de week na het concert in 
Wittem.  
Pierre Penris vraagt of de repetitie op woensdagavonden niet eerder kan beginnen. Wim Hendrix 
antwoord dat het streven is om 19.30 uur exact te beginnen en dan om 22.00 uur klaar te zijn.  
Charles Geersheuvels merkt op dat we nu langer repeteren en vraagt zich af wat dit voor het budget 
betekend. De penningmeester antwoord dat dit inderdaad meer kosten met zich meebrengt maar dit 
is gebudgetteerd. Math Dols merkt op dat er personen zijn die nu nooit kunnen op woensdagavond in 
verband met privé-redenen. Wim Nusser deelt mede dat hij iets gaat regelen om toch op de 
woensdagavonden aanwezig te kunnen zijn. 
 
De voorzitter vraagt wie formeel tegen het besluit is om de repetities definitief naar de 
woensdagavonden te verplaatsen. Niemand van de aanwezigen is tegen. 
 
Loe Vrancken vraagt nogmaals of de repetitie niet een ½ uur eerder kan beginnen. De voorzitter 
antwoord dat er door het bestuur naar gekeken wordt maar het zal moeilijk worden omdat dit tijdstip  
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voor de nog werkende zangers te vroeg is. 
 
12. Rondvraag en sluiting 
 
Frits(ke) Smeets: Kunnen mededelingen niet via de mail, spaart tijd en kosten. 
Antwoord bestuur: De secretaris is bezig met het inventariseren van de emailadressen van de leden 
en zodra dit afgerond is zal er meer via de mail verzonden worden.  
 
Piet de Groen: Is de uitvoering op 18 april a.s. in de Kloosterbibliotheek eenmalig? 
Antwoord bestuur: In oktober staat er nog een vraagteken bij een van de activiteiten, men is druk 
bezig met locatie en solisten. Als dit rond is dan zal het concert van 18 april herhaald worden. 
 
Wim Hendrix geeft uitleg over het concert van 18 april. Hij deelt mede dat er zonder enige vorm van 
reclame al 80 kaarten verkocht zijn. Hij vraagt de leden om binnen hum familie- en kennissenkring 
reclame te maken en kaarten te verkopen. Daarna laat hij de poster en het programmaboekje dat 
vers van de pers is zien.  
 
Thuur Kitzen: Kan er in de kerk geen reclame gemaakt worden voor nieuwe koorleden? 
Antwoord Wim Hendrix: Dit zal binnen het bestuur besproken worden. 
 
Thuur Kitzen: Vraagt waarom hij geen nieuw koorspeldje ontvangen heeft? 
Antwoord bestuur: Omdat hij niet is geweest op concertreis, de betreffende persoon binnen het 
bestuur zal dit zo snel mogelijk in orde brengen. 
  
Joost Hillemans: Vraagt of de notulen niet pas bij de volgende jaarvergadering uitgereikt kunnen 
worden maar eerder. 
Antwoord bestuur: Dit kan maar dat betekend dat ze bij de uitnodiging van de jaarvergadering niet 
nogmaals aangereikt zullen worden.  
 
Frans Leijssen: Merkt op dat de website al lang niet meer bijgewerkt is. 
Antwoord Victor Kerens: De website wordt zeer regelmatig bijgewerkt. Frans krijgt het advies om bij 
het openen van de website op refresh te duwen dan krijgt hij de laatste bijgewerkte versie.  
 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.20 uur! 
 
 
Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 2 maart 2011. 
 
 
 
 
 
 
W. Hendrix              F. Kroese                              F. Janken 
Voorzitter                         Penningmeester                     Secretaris 
 
 


