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Opgemaakt door:    Fer Janken, Secretaris 
 
Aanwezig:     Dhr. Wim Schepers, Dirigent 

54 Koorleden, exclusief 1 niet zingende bestuursleden. 
 
Afwezig met kennisgeving:   Mevr. Monique Vinken-Donko, bestuurslid 

Dhr. Jan Zuidam, Erelid 
Dhr. Ben Schmitz, Erelid 
Dhr. Giel Ruijters, Eredirigent 
Dhr. Wim Janssen 
Dhr. Sjraar Notten 
Dhr. Piet Dorssers 
Dhr. Jan Hermens 
Dhr. Harrie Verboort 
Dhr. Jan Cellissen 
Dhr. Victor Kerens 
Dhr. Jos Loonen 
Dhr. Wim Simons 
Dhr. Dré Smedts 
Dhr. Peter Schröeder 
Dhr. Wiel Tholen 

Afwezig zonder kennisgeving:  Mevr. Monique Offermans, pianiste 
Dhr. Loek Radix, Beschermheer  
Dhr. Emmo Meijer, Erelid 
Dhr. Dick Venderbos, Erelid 
Dhr. Hein Emde 
Dhr. Jac Gadiot 

 
1. Opening door voorzitter W. Hendrix 
 
De voorzitter heet iedereen welkom op de 60e jaarvergadering van het Mannenkoor DSM·SABIC. 
Ondanks dat de jaarvergadering samenvalt met het stemmen voor Provinciale Staten is er toch een 
fantastisch opkomst. Welkom aan de dirigent en een speciaal woord van welkom aan Lou Vrancken 
(weer terug met 2 nieuwe knieën), Nic Verjans, ons niet-zingend lid en Math de Smet, de vormgever 
van ons Koorblad, maar vooral aan onze leden die voor de eerste keer onze jaarvergadering 
bijwonen. Aan het begin van deze vergadering wil hij even stilstaan bij het overlijden van ons koorlid 
Pierre Gelissen. Verder zijn er enkele leden of vrouwen van leden getroffen door ziekte. Ook 
eredirigent Giel Ruijters en ons erelid Ben Schmitz kunnen door ziekte niet meer aanwezig zijn. 
 
60 Jaar, weliswaar geen officieel jubileum maar toch een lange periode waarbij met trots op 
teruggekeken kan worden. Hij wil zich dan ook beperken tot een eerbetoon aan al diegene die zich 
door hun inzet in welke vorm dan ook in de afgelopen 60 jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor ons 
koor. Natuurlijk mag in dit verband onze enige nog in leven zijnde oprichter Ben Schmitz niet 
vergeten. Jammer dat zijn gezondheid het niet toelaat om bij een van onze activiteiten aanwezig te 
kunnen zijn. Hij hoopt dan ook dat in zijn wereldje het koor een plekje behouden heeft. Het bestuur 
zal dan ook aan hem, op gepaste wijze, aandacht besteden. Ook wilt hij de 23 vrienden herdenken 
die in deze 60 jaar tijdens hun lidmaatschap van ons koor zijn overleden. Als voorzitter, en met hem 
het bestuur, kijken we terug op een bloeiende periode: van Mannenkoor Centraal Laboratorium tot 
Mannenkoor DSM·SABIC, zeer gewaardeerd in de regio en ver daarbuiten, waarbij we de rol van 
onze dirigenten en ondersteunende pianiste niet mogen onderschatten. Ook is hij er van overtuigd dat 
we in al die jaren onze naamdragers, eerst DSM en later samen met SABIC, als representant  
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voortreffelijk vertegenwoordigd hebben en dat beide concerns dat ook zo ervaren. Wat was en is nu 
de kracht van ons koor? Naar zijn mening is dat de onderlinge saamhorigheid en respect zowel 
binnen als buiten het koor en zo, onder leiding van onze gedreven dirigent, te komen tot een hoog 
niveau. Dit alles onder het motto: Zingen met Plezier. Het groot aantal gouden jubilarissen, waaronder 
6 gouden, onderschrijft zijn mening. Even terugkijkend naar het recente verleden kan hij, gezien het 
voortreffelijke jaarverslag van onze secretaris, kort zijn. In het oog springen de bijzondere en 
hoogstaande concerten in Witten en Sittard evenals het afscheid van de dinsdagmiddagrepetitie op 
Research. Maar het meest opvallend zijn natuurlijk de personele mutaties. We mogen ons verblijden 
met een tiental nieuwe vrienden die zich al aardig thuis voelen binnen ons koor. Nu we groter zijn 
geworden vraagt dit meer professionaliteit in de organisatie en dient COMMUNICATIE binnen ons 
koor met hoofdletters geschreven te gaan worden. Het bestuur heeft dan ook al zijn taken en die van 
de commissies eens goed tegen het licht gehouden en nadat met de nieuwe bestuursleden is 
gesproken zal e.e.a. aan de leden worden voorgelegd. Een ding is zeker, jullie inzet is hierbij 
onontbeerlijk. Door deze aanpak denken wij dat we samen met jullie het reeds eerder genoemde 
Zingen met Plezier ook in een groot mannenkoor waar kunnen maken. De planning van onze 
activiteiten in ons jubeljaar komen bij punt 7 van onze agenda een de orde. Met de wens dat we een 
in alle opzichten geweldig jaar mogen beleven, verklaar ik deze vergadering voor geopend.  
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
I.v.m. de afwezigheid van Loek Radix vervalt agendapunt 9. Verder wordt de Zanger van het Jaar, 
onder punt 7, verschoven naar een later tijdstip. 
 
3. Mededelingen en binnengekomen stukken 
 
Van de bovenvermelde (ere)leden is bericht van verhindering ontvangen. 
 
4. Goedkeuring jaarstukken 
 
Notulen 59e jaarvergadering 2010: 
   
Tekstueel:  pagina 2 agendapunt 4: lendenarm moet zijn ledenarm 
Inhoudelijk: pagina 1 – Afwezig zonder kennisgeving: Dhr. Ben Schmitz veranderen in Afwezig 
met kennisgeving. Verder waren er geen op- of aanmerkingen.  
 
Jaarverslag 2010 
 
Tekstueel:  Geen opmerkingen. 
Inhoudelijk:  pagina 4 agendapunt 2.2.2. – Joost Hillemans vraagt waar om het verslag van de 
Najaarsbijeenkomst niet bij de stukken voor deze vergadering gevoegd zijn. De voorzitter antwoordt 
dat de opmerkingen, die in deze bijeenkomst aan de orde kwamen, nog besproken zullen worden. 
- Galaconcert: eigen gezicht tonen. Onder agendapunt 7 zal hier verder op worden ingegaan. 
- Evalueren Kerstviering 2010. Het bestuur heeft besloten om de Kerstviering weer op de oude voet te  
  laten plaatsvinden. Misschien wordt het op enkele punten aangepast. 
- Poloshirt: Is nog een punt van overleg. 
- Contacten pers: Met het oog op het galaconcert op 15 oktober a.s. zal hier bijzondere aandacht aan  
  worden besteed. 
- Communicatie: Ook dit is een punt van voortdurende aandacht en in de nieuwe commissies is dit  
  prioriteit nr. 1. 
- In het  vervolg zal het verslag van de Najaarsbijeenkomst bij de stukken voor de Jaarvergadering  
  worden gedaan. 
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Pagina 4 agendapunt 2.4: 25 november 2009 moet zijn 25 november 2010. 
Applaus voor de secretaris voor het uitstekende jaarverslag. 
 
Financieel jaarverslag 2010 
 
De penningmeester geeft aan de hand van het financiële Jaarverslag 2010 een toelichting op de 
inkomsten en uitgaven van het koor. 
Bij de inkomsten komen overeen met de begroting evenals de uitgaven. 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 liquide middelen zijn prima, het koor is in een 
gezonde financiële positie. Verder presenteert de penningmeester de begroting voor 2011 waarbij 
een grote post gereserveerd is voor ons galaconcert. Het koor is een gezonde vereniging wat leden 
betreft als ook de financiën. Er waren verder geen op- of aanmerkingen. 
 
Na deze toelichting wordt het financiële jaarverslag van 2010 door de ledenvergadering goedgekeurd.  
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn inzet.  
 
5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie. 
 
De kascommissie bestond uit: 
Math Dols, 2e periode 
Charles Geersheuvels, 1e periode 
Wim Nusser, 1e periode 
 
De kascontrolecommissie is op 24 februari j.l. door de penningmeester ontvangen en hebben 
geconstateerd dat alles prima in orde was. 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. 
Normaal gesproken zou Charles Geersheuvels blijven zitten maar omdat hij ook kandidaat bestuurslid 
is zal voor hem, indien hij benoemd wordt, iemand anders zijn plaats moeten innemen. In de nieuwe 
kascommissie wordt nu benoemd:  

• Wim Nusser, voor de 2e periode  
• Wim Dreessen, voor de 1e periode  
• Hubert Wagemans, voor de 1e periode  

  
De aftredende kascontrolecommissieleden worden bedankt voor hun inzet. De voorzitter dankt ook Frits 
Smeets voor zijn financiële bijdragen in de vorm van de Lotto. Math de Smet wordt met een fles drank 
bedankt voor zijn inzet voor het Koorblad. 
 
6. Bestuursverkiezing 
 
Dit jaar zijn periodiek aftredend: Rinus Gruijters en Fer Janken. Omdat Jacques Pasmans te kennen 
heeft gegeven dat hij wegens drukke werkzaamheden niet meer optimaal kan functioneren en 
daarom zijn bestuurslidmaatschap opzegt. Veel koorleden kennen Jacqques niet eens maar hij was 
de man op de achtergrond die daar veel werk heeft verricht. Op de volgende bestuursvergadering zal 
afscheid van hem genomen worden. Rinus heeft lang getwijfeld of hij zich nog wel herkiesbaar zou 
stellen maar de privéomstandigheden hebben toch de doorslag gegeven. Hij is 8 jaar bestuurslid 
geweest en was binnen het koor de eerste niet DSM/SABICer en ook het eerste niet-DSM 
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bestuurslid. Rinus was vooral de man van de Technische Commissie en de man van de piano. Bij de   
bestuursvergaderingen is Rinus de rust zelve. Namens het bestuur bedankt de voorzitter Rinus voor 
zijn inzet en biedt hem namens bestuur en leden een beeldje aan dat symbool staat voor het met 
elkaar omgaan. Rinus (geen man van woorden) bedankt het bestuur voor de prettige samenwerking. 
Ook bedankt hij de leden van de verschillende commissies. Fer stelt zich wel herkiesbaar. Wim vraagt 
of de leden middels handopsteken of schriftelijk wil stemmen. De vergadering kiest voor 
handopsteken en Fer wordt unaniem herkozen. Omdat nog 2 bestuurszetels vacant zijn en zich 3 
kandidaten aangemeld hebben heeft het bestuur besloten, ook gezien de sterke groei van het aantal 
leden, om alle 3 de kandidaten, te weten Charles Heersheuvels, Nico Nagtzaam en Erik Plieger. Alle 
3 de kandidaten worden via handopsteken unaniem gekozen en worden door de voorzitter 
gefeliciteerd met hun benoeming en uitgenodigd om achter de bestuurstafel plaats te nemen. Het 
bestuur bestaat nu uit 9 personen. 
 
7. Verslag Commissies / Planning activiteiten 2011-2012  
 
De voorzitter vraagt de voorzitters van de commissies verslag uit te brengen. 
 
Organisatiecommissie 
 
Aan de hand van de Activiteitenkalender werden de komende uitvoeringen besproken:  
2011 
30 maart 2011  Het koor neemt plaats boven op het oksaal. 
3 april 2011  Er heeft nog overleg plaats met Martin Hurkens over de samen uit te voeren  
   werken. 
1 mei 2011   Oranjeconcert in het Asta Theater te Beek samen met het Oranjecomité en de  
   Gemeente Beek. De mede-uitvoerende zijn Gemengd Koor Beekerkoorzang en  
   het Clarinet Choir uit Schinveld. 
8 mei 2011   ODS activiteit in Landgraaf. T.z.t. zullen afspraken gemaakt worden.  
15 mei 2011   Moederdag – Opluisteren Jaardienst fam. Krikke en voor Louis Reuten in de St.  
   Bavokerk te Nuth. 
6 juli 2011   Halve repetitie – Uitroepen Zanger van het Jaar. 
21 augustus 2011  Activiteit in het Theatercafé Karroussel te Geleen als opening van het nieuwe  
   Koorseizoen. 
15 oktober 2011  Galaconcert (zie hierna). 
11 december 2011  Opluisteren H. Mis in de Lambertuskerk te Kerkrade en Kerstviering Koor. 
12/19 december 2011 Kerstconcert voor de Ouderen te Heerlen 
14 december 2011  Kerstconcert voor de Ouderen te Geleen 
 
2012 
Concert samen met Orpheus te Nuth. Datum nog niet bekend. 
Concert samen met de Fanfare van Puth in de Biesenhof te Geleen. 
Concertreis. 
 
Galaconcert 15 oktober 2011 
 
Droom   passie   ontroering 
 
Dromen bestaan, diep van binnen. 
Gedachten, gevoelens , klanken die zich aan ons openbaren. 
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Dromen komen tot leven, gevoed door passie en hartstocht, aanzwellend tot een machtige stroom,  
die uitmondt in een zee van blijheid, ontroering en…. bewondering. 
 
Mannenkoor DSM·SABIC, met de Koninklijke Zangvereniging Venlona, een machtig klankorgaan. 
Carel Kraayenhof met zijn fabuleus ensemble, een fraaie combinatie van beeld en klank. 
Lyrische zang van tenor Peter Vos. 
Verrassende instrumentale klanken, presentatie en percussie. 
Muzikaal ondersteund door de begeleiding van maar liefst twee vleugels. 
 
Maak met ons deze muzikale wereldreis, vervuld van dromen, passie en ontroering. 
 
Om van dit concert een happening te maken heeft het koor Carel Kraayenhof met zijn tango-
ensemble alsmede een aan het ensemble aangesloten tango danspaar als trekpleister 
gecontracteerd.  
 
Verder wordt het Mannenkoor bijgestaan door: 
* Koninklijke Zangvereniging Venlona (ruim 80 zangers) 
* Percussiegroep van de Philharmonie Sittard 
* Solist Peter Vos 
* 2 Pipers (doedelzak) 
* 2 pianisten (dubbele vleugels) 
  
Muzikaal zal het koor diverse Engelstalige en Latijns Amerikaanse nummers ten gehore brengen. 
 
Wim Schepers geeft uitleg over de plannen voor dit concert waarbij de eigen identiteit van ons koor 
voorop staat en waarbij bijzondere elementen zijn aan toegevoegd. Ons koor zal zorgen voor een 
spectaculaire opening van dit concert. Carel Kraayenhof met zijn tango-ensemble en het tango 
danspaar zullen garant staan voor vleugje Latijns Amerikaanse temperament. Voor de pauze zal ons 
koor afsluiten samen met Venlona. Na de pauze zal Carel Kraayenhof beginnen waarna de beide 
koren het stokje van hem overnemen om samen te eindigen met een climax, aangevuld met de 
percussiegroep van de Philharmonie en pipers. 
Toen het idee ontstond voor dit Galaconcert is contact gezocht met Koninklijke Zangvereniging 
Venlona en gezegd moet worden dat er een goede samenwerking is ontstaan. Bij het concert op 3 
april zullen flyers uitgedeeld worden waardoor de aanwezigen de kans krijgen om kaarten te bestellen 
tegen het gereduceerde tarief.  
Voorafgaand aan het Galaconcert vindt er nog een generale repetitie plaats die opgesplitst wordt in 2 
delen en wel het 1e deel vindt plaats in ’t Volkshoes vanaf ± 12.00 uur (i.v.m. opbouw podium in de 
Stadsschouwburg) en het 2e deel in de Stadsschouwburg samen met alle solisten. 
John Voorjans: Bestaat de mogelijkheid om een CD- of een video-opname te laten maken? Dit is 
afhankelijk van de toestemming van de solisten en condities. Om een concert goed op een CD of 
video te zetten valt of staat met de goede apparatuur, personeel enz. en is erg kostbaar. 
Ton Pijpers: Is er iemand om het programma aan te kondigen? Het bestuur heeft gekozen voor een 
uitgebreid programmaboekje waar de uit te voeren werken vermeld zullen staan evenals een korte 
toelichting. 
Johan van Nuil: Is de prijs van de toegangskaarten al bekend? De prijs aan de kassa bedraagt € 25 
maar de onze dames en de Vrienden betalen € 15. De dames van Venlona betalen € 17,50. 
Piet de Groen: Is het niet mogelijk om de vakantie in te korten? Het bestuur zal hierover nog overleg 
plegen met de dirigent. 
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Fred Wissink: Hoe zij de contacten met de pers? We zullen eerst het programma klaar moeten 
hebben voor aleer we met de pers kunnen gaan praten. Er zijn goede contacten met de NWG 
(Nederlandse Weekbladen Groep – Trompetter/Maas en Mijn enz.) als ook met Media Groep 
Limburg. 
 
Technische commissie 
 
De voorzitter bedankt de commissie voor haar inzet in het afgelopen jaar. 
 
Muziekcommissie 
 
Omdat de voorzitter van deze commissie met vakantie is heeft hij zijn verhaaltje per e-mail naar de 
secretaris gestuurd. Hier zijn relaas: 
De Muziekcommissie is afgelopen jaar 3 keer bij elkaar geweest. Hierin werden samen met de 
dirigent de komende concerten besproken en ingevuld. Samenwerking tussen de verschillende 
commissies liet soms nog wel eens wat te wensen over. Communicatie over allerlei afspraken werden 
niet of te laat gedeeld met elkaar. Begin 2011 heeft het bestuur hier nadere afspraken over gemaakt 
en loopt alles meer gestructureerd. Boodschap voor 2011 is dan ook dat er beter gecommuniceerd 
moet worden tussen de verschillende commissies. Voor de komende maanden is er in elk geval nog 
genoeg te doen voor de Muziekcommissie. Voor het 1e halfjaar zijn de programma’s van missen en 
concert samengesteld. Aan het najaar gaan we binnenkort werken. 
 
Tot slot van de commissies de voorzitter Piet Hendricks als redacteur/fotograaf van het Koorblad dat 
afgelopen jaar weer perfect verzorgd was. 
  
8.  Toespraak W. Schepers 
 
De mooie uitvoeringen in het afgelopen jaar is het resultaat van hard werken. Hij is blij met de sterke 
uitbreiding in de verschillende partijen. De nieuwe zangers die komen kijken worden blijvers door de 
goede sfeer, de prettige samenwerking en de wijze van musiceren. Hij is zeer te spreken over de 
goede samenwerking met de Muziek Cie. Harrie Verboort neemt hem veel werk uit handen. De 
nieuwe zangers bij de 2e tenoren doen goed mee. Hij zal er in de toekomst speciale aandacht aan 
besteden. 
 
9. Toespraak Beschermheer 
 
Aangezien de beschermheer afwezig is wordt dit punt van de agenda overgeslagen. 
 
10. Rondvraag en sluiting 
 
Joost Hillemans: Is er al nagedacht over een toegift?  
Antwoord Wim Schepers: Deze is al geprogrammeerd. 
 
Wim Nusser: Wie zijn de leden van de nieuwe kascontrole commissie? 
Antwoord bestuur: Deze zal bestaan uit: Wim Nusser, voor de 2e periode, Wim Dreessen, voor de 1e 
periode en Hubert Wagemans, voor de 1e periode 
 
Lei Daniels: Namens alle nieuwe leden wilt hij het bestuur en de leden bedanken voor de goede 
opvangen en de collegialiteit. Verder geeft hij een compliment aan het bestuur. 
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Thuur Kitzen: Komt er ook een nieuwe foto van het koor? 
Antwoord bestuur: Staat op de planning 
  
Piet de Groen: Hoe zit het met het Smoelenboek? 
Antwoord bestuur: Door de vele nieuwe leden zal er snel een nieuw Smoelenboek komen. Er wordt 
aan gewerkt. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.00 uur! 
 
 
Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 7 maart 2012. 
 
 
 
 
 
 
W. Hendrix              F. Kroese                              F. Janken 
Voorzitter                         Penningmeester                     Secretaris 
 
 


