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Opgemaakt door:    Fer Jankenen Nico Nagtzaam, 1e en 2e Secretaris 
 
Aanwezig:     Dhr. Wim Schepers, Dirigent 

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

Mevr. Monique Offermans, pianiste  
Dhr. Loek Radix, Beschermheer  
Dhr. Emmo Meijer, Erelid 
Dhr. Dick Venderbos, Erelid  
Dhr. Jan Zuidam, Erelid 
Dhr. Giel Ruijters, Eredirigent 
Dhr. Louis Maessen 
Dhr. Piet Dorssers 
Dhr. Jan Hermens 
Dhr. Charles Geersheuvels 
Dhr. Jan Cellissen 
Dhr. Jos Loonen 
Dhr. Peter Schröeder 

Afwezig zonder kennisgeving:  Dhr. Bèr van Hest 
Dhr. Wiel Tholen 

 
1. Opening door voorzitter W. Hendrix 
 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de 61e jaarvergadering van het mannenkoor  
DSM·SABIC. In zijn welkomstwoord staat de voorzitter stil bij het overlijden van Ben Schmitz, ons 
erelid en een van onze oprichters, en John Voorjans, 1e tenor, en het recente overlijden van de zoon 
van onze dirigent als gevolg van een auto ongeluk. Gedachten van alle koorleden zijn bij de dirigent 
en wensen hem veel sterkte bij het verwerken van dit grote verdriet. 
Met verwijzing naar het voortreffelijke jaarverslag van onze secretaris wordt de terugblik op het 
afgelopen jaar beperkt tot het memoreren van het succesvolle jubileum concert op 15 oktober in de 
Stadsschouwburg van Sittard en de succesvolle kerstconcerten in de maand december in de 
Hanenhof te Geleen en het Parkstadtheater in Heerlen. 
Negatief aspect van de intensieve voorbereiding op het jubileumconcert was het afhaken van twee 
leden, e.e.a. is uitvoerig door het bestuur met de dirigent geëvalueerd en maatregelen zijn genomen 
om dit in de toekomst te vermijden. 
Het koor is het afgelopen jaar geconfronteerd met veel gezondheidsproblemen van de leden. 
Vergrijzing van het koor is het grote issue. Met referentie aan de studie van Jac Gadiot zal van alle 
leden een actieve bijdrage worden verwacht aan het opsporen van “jongere” nieuwe leden, dit is 
absoluut noodzakelijk om het niveau van het koor en de continuïteit in de toekomst veilig te stellen. 
De voorzitter sluit zijn openingswoord af met de mededeling dat er voor het komende jaar weer 
enkele prachtige concerten op het programma staan en het bestuur zijn uiterste best zal doen de 
communicatie tussen bestuur, dirigent en de leden te verbeteren. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
Punt 8 de toespraak van de dirigent komt te vervallen en wordt vervangen door het afscheid van 
Thuur Kitzen en Rie Dewaide. 
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3. Mededelingen en binnengekomen stukken 
 
Van de bovenvermelde (ere)leden is bericht van verhindering ontvangen. 
 
4. Goedkeuring jaarstukken 
 
Notulen 60e jaarvergadering 2011: 
   
Tekstueel:  pagina 2 agendapunt 1: om i.p.v. zo en Witten → Wittem. 
  pagina 3 agendapunt 4: Financieel Jaarverslag 2010 – Bij de inkomsten → De  
        inkomsten. Blijft → blijven achter enz. 
  pagina 7 agendapunt 6; Charles Heersheuvels → Geersheuvels 
 
Jaarverslag 2011 
 
Tekstueel:  pagina 2 Inhoud: Augustinbuskerk → Augustinuskerk. 
  pagina 3 punt 1: eerst → eerste 
  pagina 4 punt 2.2.2: gezien en → gezien het enz. 
  pagina 6 punt 3.1: Augustinbuskerk → Augustinuskerk. 
 
Onder applaus en met de grootste complimenten aan de secretaris worden de notulen en het 
jaarverslag zonder commentaar goedgekeurd. 
 
Toegelicht wordt dat de bijlage – “Overzicht uitgevoerde werken” wordt toegevoegd mede voor de 
BumaStemra. 
 
Financieel jaarverslag 2011 
 
De penningmeester geeft aan de hand van het financiële jaarverslag 2011 een uitgebreide toelichting 
op de inkomsten en uitgaven van het koor. 
Vragen van de leden: Fons Offermans (concert kosten), Ton Pijpers (vergaderkosten), Joost 
Hillemans (subsidie gemeente), en Rinus Gruijters (subsidie SNS) worden uitvoerig beantwoord. 
Verder is vermeldenswaard dat het jubileum concert met een klein positief saldo kon worden 
afgesloten, de financiële situatie van het koor gezond is, er voldoende liquide middelen zijn en in de  
begroting voor het komende jaar een voorschot is opgenomen voor de geplande concertreis. 
 
Na deze toelichting wordt het financiële jaarverslag van 2011 door de ledenvergadering goedgekeurd.  
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn inzet.  
 
5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie. 
 
De kascommissie bestond uit: 
Wim Nusser, 2e periode 
Wim Dreessen, 1e periode 
Hubert Wagemans 1e periode 
 
De kascontrolecommissie is op zondag 4 maart ten huize van de penningmeester ontvangen voor 
controle van de financiën. Alle financiële zaken waren uitstekend toegankelijk voor controle, prima in 
orde en de kascontrolecommissie had dan ook de grootste waardering voor de wijze en systematiek 
waarin het e.e.a. is gedocumenteerd en wordt bijgehouden. 
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De kascontrolecommissie adviseert de vergadering dan ook de penningmeester evenals het bestuur  
volledige decharge voor het gevoerde beleid te verlenen. 
 
De voorzitter dankt de kascontrolecommissie, met name aftredend lid Wim Nusser voor zijn inzet. 
In de nieuwe kascontrolecommissie worden vervolgens benoemd: Wim Dreesen (2e periode), Hubert 
Wagemans (2e periode) en Fons Offermans (1e periode). 
Voorzitter Wim Hendrix dankt de kascontrolecommissie, de penningmeester en vraagt een extra 
applaus voor Joost Hillemans als assistent to van de penningmeester.  
 
De voorzitter dankt ook Frits Smeets voor zijn financiële bijdragen in de vorm van de Lotto.  
 
6. Bestuursverkiezing 
 
Dit jaar zijn periodiek aftredend: Wim Hendrix, Nico Nagtzaam en Pierre Storcken 
Herkiesbaar: Wim Hendrix en Nico Nagtzaam 
Niet meer herkiesbaar: Pierre Storcken 
 
Met algemene stemmen, via handopsteken wordt Nico Nagtzaam door de vergadering herkozen. De 
herverkiezing van Wim Hendrix leidt de vice-voorzitter Frank Kroese. Ook Wim Hendrix wordt, via 
handopsteken, met algemene stemmen herkozen. 
 
Op zoek naar een vervanger voor Pierre Storcken zijn er geen aanmeldingen binnengekomen en is er 
blijkbaar niemand beschikbaar. Dit is zeer teleurstellend en het bestuur moet dan ook besluiten met 
de resterende acht leden verder te gaan. 
 
De voorzitter spreekt vervolgens een uitgebreid dankwoord richting Pierre. Pierre moet wegens privé 
redenen het bestuur verlaten. 48 Jaar lid en vele jaren in het bestuur, altijd met hart en ziel zich voor 
het koor ingezet. Als regelaar, ritselaar en hulp voor iedereen, feitelijk onvervangbaar. 
Als reactie op het dankwoord van de voorzitter spreekt Pierre de vergadering toe waarbij het duidelijk 
wordt dat hij altijd met veel liefde en plezier al het werk gedurende al die jaren voor het koor gedaan 
heeft. 
 
7. Verslag Commissies / Planning activiteiten 2012-2013  
 
Organisatiecommissie 
 
De geplande activiteiten worden uitgebreid door Jan Geurts toegelicht. 
Een overzicht van alle activiteiten is aan alle leden uitgereikt en zal in dit verslag daarom niet worden 
opgenomen. Actuele verslaglegging zal sowieso in het jaarverslag plaatsvinden. 
Eventuele aanpassingen etc. zullen tijdens de repetitie avonden tijdig worden gecommuniceerd. 
 
8.  Afscheid Rie Dewaide en Thuur Kitzen  
 
Helaas is de tijd gekomen dat we afscheid moeten nemen, als actieve zangers, van onze kooriconen 
Rie Dewaide en Thuur Kitzen. 
De voorzitter spreekt voor Rie en Thuur een afscheidsspeech uit, waarin hij uitgebreid stilstaat bij alle 
verdiensten van Rie en Thuur voor ons koor en mooie herinneringen worden opgehaald.  
Cadeaus worden overhandigd en foto's gemaakt. In het Koorblad van april a.s. zal een artikel worden 
opgenomen over onze kooriconen Rie, Thuur en Jan. 
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9. Toespraak Beschermheer 
 
Hieronder de door Loek Radix geplande toespraak, via de mail toegestuurd en tijdens de vergadering 
uitgesproken door de secretaris. 
 
Beste koor, 
 
Ik ben deze week in de Verenigde Staten en kan daardoor helaas niet bij jullie jaarvergadering 
aanwezig zijn, waarvoor mijn excuses. Fer heeft zich echter aangeboden om namens mij enige 
woorden uit te spreken, waarvan ik dankbaar gebruik maak. 
 
Een jaarvergadering is een moment om terug te kijken en dat wil ik dan ook doen, maar niet te lang. 
 
Het koor bestond in 2011 60 jaar. Dat is een respectabele leeftijd (maar wel nog jonger dan de 
meeste leden). Ik vind dat 2011 ook bijgeschreven kan worden als een van de beste jaren uit de 
koorhistorie. Ik zelf heb heel erg genoten van de concerten die ik heb bijgewoond: 

- het voorjaarsconcert 
- het galaconcert 
- het concert in de Lambertuskerk 
- het Kerstconcert in de Hanenhof 

 
In de Hanenhof was de belangstelling zelfs zo overweldigend dat (ondanks het feit dat alle 
staanplaatsen vergeven waren) er toch mensen weggestuurd moesten worden. 
 
Op een jaarvergadering hoor je ook vooruit te kijken: hoe ziet de komende 60 jaar er uit? In dit 
verband mag ik jullie misschien een advies geven. 
 
Een koor heeft alleen maar bestaansrecht als het kan optreden, als het een publiek weet te trekken. 
Dat betekent dat het repertoire dat aantrekkelijk is voor het koor om te zingen ook moet aansluiten op 
wat aantrekkelijk is voor het publiek om naar te luisteren. Klantgerichtheid noemen ze dat. Binnen 
DSM heet dat tegenwoordig “external orientation”. Misschien moeten jullie je publiek eens gaan 
vragen wat ze graag willen horen! 
 
Hoe dan ook, het programma voor het komende jaar ziet er al weer goed uit. Ik wens jullie een mooi 
koorjaar toe en een goede gezondheid. Tot ziens! 
 
10. Rondvraag en sluiting 
 
Fons Offermans: De deelname van RMK aan het Lenteconcert is dat geheim?  
Bestuur: Er is overleg geweest tussen de dirigenten van de Marinierskapel en Mannenkoor 
DSM·SABIC en daar bij is gebleken dat een koor te klein is om over de Marinierskapel heen te komen 
en daarom uitbreiding met RMK. Ook de Muziekcie. was hiervan niet op de hoogte. 
 
Frits Smeets: Vraagt muziekcommissie aandacht voor opname” belcanto “ repertoire in concert-
uitvoeringen. En verder vraagt hij waarom er geen repetities in de schoolvakanties zijn.  
Bestuur: Dit is een gegroeid feit. Wim S past zijn repetities aan aan de schoolvakanties. Er zal nader 
overleg gepleegd worden met Wim S. 
 
Piet Hendricks: Refereert aan de 20 jaar dat hij voorzitter is geweest en Pierre Storken heeft 
meegemaakt binnen het bestuur. 
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Wil Koumans: Haakt in op woorden beschermheer om meer naar het publiek te luisteren. Meer 
reclame maken om nieuwe leden en vrienden te trekken. Geeft bestuur suggestie bij concerten 
potentiële zangers uit publiek uit te nodigen. Tevens stelt Wil voor te onderzoeken of het mogelijk is 
dat dirigent CD per partij inzingt voor thuis studie. Uit de discussie die hierop volgt blijkt dat hiervoor 
slechts beperkte belangstelling bestaat binnen het koor. 
 
Thuur Kitzen: Wil graag bij kooractiviteiten betrokken blijven en kondigt aan minimaal vriend van het 
koor te worden. 
 
Pierre Storcken: Is op bezoek geweest bij Jan Cellissen en brengt zijn hartelijke groeten over aan de 
vergadering. 
 
Wim Nusser: Heeft problemen bij het verkrijgen van kaarten voor het lenteconcert, dat vervolgens 
door de voorzitter wordt opgelost. 
 
Rie Dewaide: Bedankt het koor voor de geweldige samenwerking in al die jaren en benadrukt dat hij 
met pijn in het hart afscheid neemt. 
 
Harrie Verboort: De muziek commissie mist een bas vertegenwoordiger, waarop Wim Dreessen 
spontaan lid wordt. 
 
De jaarvergadering wordt afgesloten door de voorzitter. Hij bedankt de leden voor de werkelijk 
formidabele opkomst en stelt vast dat hij tevreden is met het resultaat van de vergadering. 
 
Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van ..maart 2014. 
 
 
 
 
 
 
W. Hendrix              F. Kroese                              F. Janken 
Voorzitter                         Penningmeester                     Secretaris 
 
 


