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Opgemaakt door: Fer Janken, 1e Secretaris en  
Monique Vinken - Donko 

 
Aanwezig:     Dhr. Loek Radix, beschermheer 

40 Koorleden, 3 niet-zangers waarvan 2  
bestuursleden 

 
Afwezig met kennisgeving:   Dhr. Emmo Meijer, ere-beschermheer 
      Dhr. Dick Venderbos, ere-beschermheer 
      Dhr. Wim Schepers, dirigent 
      Mevr. Monique Slomp-Offermans, pianiste 
      Dhr. Wim Bousardt 

Dhr. Frits Dols 
Dhr. Piet Hendricks 
Dhr. Jan Hermens 
Dhr. Nico Nagtzaam 
Dhr. Johan van Nuil 
Dhr. Thei Dobbelsteijn 
Dhr. Lou Dupuits 
Dhr. Harrie Verboort 
Dhr. Jan Cellissen 
Dhr. Rinus Gruijters 
Dhr. Victor Kerens 
Dhr. Jos Loonen 
Dhr. Wim Simons 
Dhr. Wiel Tholen, niet-zanger 
 

Afwezig zonder kennisgeving:  Dhr. Jan Zuidam, ere-beschermheer 
Dhr. Dre Smedts 

      Dhr. Jac Gadiot, niet-zanger 
      Dhr. Peter Schröeder, niet-zanger 

 
1. Opening door voorzitter W. Hendrix 
 
De voorzitter heet, mede namens zijn bestuur collega’s, iedereen van harte welkom op de 
62e jaarvergadering van het mannenkoor.  
Een bijzonder woord van welkom aan onze beschermheer Loek Radix. Het is een goede 
gewoonte dat de voorzitter in de opening terugblikt op het afgelopen jaar. Maar vanwege de 
toespraak tijdens de nieuwjaarsviering en het voortreffelijke en uitgebreide verslag van de 
secretaris beperkt de voorzitter zich tot het memoreren van enig Lief & Leed.  
 
Gebeurtenissen 
Op de eerste plaats het overlijden van ere-dirigent Giel Ruijters, deze dag precies een jaar 
geleden Janno Schepers, vrij recent ons lid Rie Dewaide en gisteren de begrafenis van onze 
concertmeester Pierre Vorachen, dat zij allen mogen rusten in vrede.  
Verder memoreerde hij dat ook enige leden of hun partners werden getroffen door moeilijk te 
overwinnen ziekten, allen wordt veel sterkte gewenst. 
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De voorzitter is van mening dat het koor afgelopen jaar muzikaal hoog gescoord heeft, 
Lentekriebels, het concert met fanfare Concordia en de kerstconcerten zijn daar voorbeelden 
van. Dit alles mede door de gedrevenheid en inspiratie van de dirigent waarmee het koor 
momenteel weer een uitstekende relatie heeft. 
Natuurlijk kijkt de voorzitter ook vooruit en komt dan bij het heikel onderwerp van de 
vergrijzing in de korenwereld. Door afnemende bezetting zijn koren gedoemd om te fuseren 
of worden in het ergste geval zelfs opgeheven. Als ons koor dit niet wil accepteren dan zal 
het in actie moeten komen. We zullen onszelf op diverse vlakken aantrekkelijker moeten 
maken voor nieuwe leden. Het bestuur heeft dit voor de komende periode hoog op de 
agenda staan met als titel: Waar gaan we met ons koor naartoe? Of te wel: Het podium van 
morgen.  
De signalen van leden afgelopen jaar over het reilen en zeilen van het koor heeft het bestuur 
opgepakt en dit heeft o.a. geresulteerd in een aangepaste programmering in de tweede helft 
van het jaar.  
Maar ondanks dat we, volgens de KNZV, diep in de gevarenzone zitten blijft de performance 
van het koor uitstekend zoals afgelopen week na het zingen van een huwelijksmis werd 
medegedeeld. 
We zingen de sterren van de hemel en toch is het moment gekomen om in de spiegel te 
kijken. Het bestuur wil de aanzet doen en de voorzitter vraagt de leden of ze meedoen. 
De voorzitter sluit af met de opmerking dat, als hij tijdens de repetities in de gezichten van de 
leden kijkt, zijn slogan blijft: Mannenkoor DSM·SABIC is zingen met plezier, ook in de 
toekomst. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
Geen aanpassingen van de agenda 
 
3. Mededelingen en binnengekomen stukken 
 
De secretaris noemt de ereleden, dirigent, pianiste en leden op die afwezig zijn met 
kennisgeving. 
 
4. Goedkeuring jaarstukken 
 
Notulen 61e jaarvergadering 2012: 
   
Tekstueel:  Aantal pagina’s is 7 → 5 
  Pagina 4: Antwoord Bestuur op vraag Fons Offermans: “daar bij is  
  gebleken dat een koor te klein is om over de Marinierskapel heen te komen  
  enz. → daar bij is gebleken dat een koor zal worden overstemd door de  
  Marinierskapel en daarom uitbreiding met RMK noodzakelijk is 
  Pagina 5: Goedgekeurd enz. ….. maart 2014 → 6 maart 2013  
 
Inhoudelijk: Pag. 5 de vraag van Harrie Verboort voor een bas vertegenwoordiger blijft open 

staan wegens het vertrek van Wim Dreessen uit het koor. 
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Jaarverslag 2012 
 
Tekstueel:  
 
Pagina 3  
1.  Inleiding  
We gemerkt hebben → We hebben gemerkt 
“Van Goud naar Diamand” → “Van Goud naar Diamant” 
 
Pagina 5 
2.7  Koorblad, mededelingenbladen en website → Koorblad en website 
 
Pagina 6 
“Lentekriebels”, enz. 
met een alweer een → met alweer een 
 
Pagina 7 
3.5  Floriadeconcert enz. 
Het thema dit concert is  → Het thema van dit concert was 
De harmonie wilt → De harmonie wilde 
In het Russisch gezongen worden → in het Russisch gezongen moesten worden 
In Beek 2 keer gerepeteerd waarbij, na de eerste repetitie, we dachten → waarbij we, na de 
eerste repetitie, dachten 
 
Pagina 8  
3.7 Concert met als titel enz. 
En zijn zeker dingen misgegaan → er zijn zeker dingen misgegaan 
 
Pagina 10 
3.10 Opluisteren H. Mis in de Basiliek enz. 
Het koor het toestemming → Het koor had toestemming 
Gelukkig was Gemeenschapshuis → Gelukkig was het Gemeenschapshuis 
Na het welkomstwoord van onze voorzitter waarin hij Math de Smet speciaal welkom heette 
als enz. → In het welkomstwoord van onze voorzitter heette hij Math de Smet speciaal 
welkom als enz. 
metten → meteen 
 
Pagina 13 
Matineeconcert “Van Goud naar Diamand” enz. → Matineeconcert “Van Goud naar Diamant” 
enz. 
 
Inhoudelijk: Pagina 2 punt 2.7 mededelingenbladen eruit 
  3.10 in Sittard → te Sittard 

Pag. 12 het overlijden van Giel Ruijters, Fons Offermans vraagt hoe het zit met 
zingen van de mis voor Giel Ruijters. Dit is een zaak van de familie die dit moet 
aangeven. 
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Fons Offermans vraagt of we niet meer liedjes hebben gezongen met 
Lentekriebels 3? Nee, het waren er slechts 4 stuks. 

 
Onder applaus en met de grootste complimenten aan de secretaris worden de notulen en het 
jaarverslag zonder commentaar goedgekeurd. 
 
Financieel Jaarverslag 2012 
 
De penningmeester geeft aan de hand van het Financieel Jaarverslag 2012 een uitgebreide 
toelichting op de inkomsten en uitgaven van het koor.  
Bijzondere aspecten zijn de boeking van een reservering voor de aanschaf van een nieuwe 
elektrische piano en de kosten voor de bouw van een nieuwe website. Tevens is de 
begroting voor het komende jaar naar beneden bijgesteld en is een voorziening opgenomen 
voor de aanschaf van nieuwe koorkleding (kostuums, strikjes e.d.) in 2013.  
Verder geeft de penningmeester aan dat er in 2013, mede door het wegvallen van de 
geplande concertreis, voldoende financiële ruimte is voor het organiseren van activiteiten. 
Deze reserves worden, indien er geen andere bestemming aan wordt gegeven, automatisch 
doorgeschoven naar 2014. 
De penningmeester geeft aan dat hij als minimale financiële reserve voor het koor de 
exploitatie van 1 koorjaar als richtlijn hanteert.   
 
Piet Dorssers vraagt welke kosten onder de rubriek “muzikale ondersteuning” vallen  en 
welke kosten onder de rubriek “concertkosten”. De penningmeester legt uit dat de vaste 
maandelijkse uitgaven van dirigent en pianiste onder “muzikale ondersteuning” vallen, echter 
wanneer deze kosten toegerekend kunnen worden aan een specifiek concert of optreden 
deze kosten als “concertkosten” in de administratie worden geboekt. 
 
Na deze toelichting wordt het Financieel Jaarverslag 2012 door de ledenvergadering 
goedgekeurd.   
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn inzet.  
 
Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie. 
 
De kascommissie bestond uit: 
Fons Offermans, 1e periode 
Wim Dreessen, 2e periode 
Hubert Wagemans 2e periode 
 
Door het wegvallen van Hubert Wagemans en Wim Dreessen zijn deze heren vervangen 
door Peter Christiani en Jan Geurts. De kascontrolecommissie is op zondag op kantoor 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. 
 
De kascontrolecommissie adviseert de vergadering dan ook de penningmeester evenals het 
bestuur volledige decharge voor het gevoerde beleid te verlenen. 
 



   
   
 
 
 

 Notulen 62e jaarvergadering 6 maart 2013
 in ‘t Volkshoes Geleen 
  
 
 

  NJV 2013,  pagina 5 van 7   

De voorzitter dankt de kascontrolecommissie, in het bijzonder de heren Christiani en Geurts 
voor het vervangen van de voortijdig vertrokken commissieleden voor hun inzet. 
In de nieuwe kascontrolecommissie worden vervolgens benoemd: Peter Christiani (2e 
periode), Math Dols (1e periode) en Ton Pijpers (1e periode). 
Voorzitter Wim Hendrix dankt de kascontrolecommissie, de penningmeester en vraagt een 
extra applaus voor Joost Hillemans als assistent van de penningmeester.  
 
De voorzitter dankt ook Frits Smeets voor zijn financiële bijdragen in de vorm van de Lotto.  
 
5. Bestuursverkiezing 
 
Dit jaar zijn periodiek aftredend: Monique Vinken-Donko, Frank Kroese en Frits Smeets. 
Herkiesbaar: Monique Vinken-Donko en Frank Kroese 
Niet meer herkiesbaar: Frits Smeets. 
Met algemene stemmen, via handopsteken worden Monique Vinken-Donko en Frank Kroese 
door de vergadering herkozen.  
 
Frits Smeets heeft besloten om na 26 jaar te stoppen met de bestuurstaken maar blijft de 
bassen wel trouw. De voorzitter spreekt Frits toe en memoreert de vele taken van Frits 
binnen het bestuur zoals aansturen partijvertegenwoordigers, ziekenbezoeken en andere 
koorfamilie gebeurtenissen, opvang nieuwe leden, de man van de koorkleding en de 
organisatie van de kerstviering van de koorleden. Frits ontvangt uit handen van collega 
bestuurslid Monique een mooi cadeau in de vorm van een beeldje. Frits zegt in een kort 
dankwoord altijd met veel plezier de bestuurstaken te hebben gedaan maar de laatste tijd 
door communicatiefoutjes het plezier erin verloren te hebben. Hij besluit met de mededeling 
dat hij het boek voorlopig sluit maar dat dit niet definitief hoeft te zijn. 
 
Ter vervanging van Frits Smeets heeft Jan Geurts zich beschikbaar gesteld als kandidaat 
bestuurslid. 
Met algemene stemmen, via handopsteken wordt Jan Geurts door de vergadering herkozen. 
 
6. Verslag Commissies / Planning activiteiten 2013-2014  
 
Organisatiecommissie 
 
De geplande activiteiten worden uitgebreid door Jan Geurts toegelicht. De invulling van de 
Kerstconcerten wordt door de voorzitter gedaan, waarna hij nogmaals benadrukt dat het een 
verzoek van de koorleden is om een gematigd programma tussen de zomervakantie en de 
Kerstconcerten. 
Joost Hillemans mist de 6 wekendienst van Pierre Vorachen. De voorzitter legt uit dat dit niet 
lukt wegens andere concertverplichtingen van de dirigent. Met de familie zal overlegd worden 
over een later tijdstip. Pierre Storcken geeft aan dat dit ook het geval is voor de mis voor Giel 
Ruijters waarbij de familie moet aangeven wat ze willen.  
Een overzicht van alle activiteiten is aan de leden uitgereikt en zal in dit verslag daarom niet 
worden opgenomen. Actuele verslaglegging zal in ieder geval in het jaarverslag plaatsvinden. 
Eventuele aanpassingen etc. zullen tijdens de repetitie avonden tijdig worden bekend-
gemaakt. 



   
   
 
 
 

 Notulen 62e jaarvergadering 6 maart 2013
 in ‘t Volkshoes Geleen 
  
 
 

  NJV 2013,  pagina 6 van 7   

 
7.  Voorstel benoeming Jan Cellissen tot Erelid  
 
Ter gelegenheid van het 60 jarig lidmaatschap van Jan Cellissen heeft het bestuur besloten 
om de leden voor te stellen om Jan Cellissen te benoemen tot erelid. Door middel van 
handopsteken wordt dit voorstel door de leden unaniem goedgekeurd. 
 
8. Toespraak Beschermheer 
 
Toen de voorzitter in zijn openingswoord begon over serieuze zaken moest de beschermheer 
direct denken aan het nieuws over de  Maastrichter Staar: Koor gaat ten onder aan drank en 
vrouwen…. 
Maar dan wordt hij serieus en stelt ook de vraag hoe het verder moet. In de 7 à 8 jaar dat hij 
nu betrokken is bij dit koor blijft hij dezelfde gezichten zien die, net als hijzelf trouwens, ieder 
jaar ouder worden. Financieel staat het koor er goed voor. 
Hij vindt dat het koor op een splitsing van wegen staat: Fuseren? Opheffen? Wat moeten we 
doen om te verjongen? Dit kan het bestuur niet alleen, de leden zullen hieraan moeten 
meewerken.  
Het koor is een uitlaatklep, heeft een sociale taak, zorgt voor ontspanning en vertier. Hij 
wenst bestuur en leden veel sterkte voor de komende tijd. 
 
De beschermheer deelt mede dat hij afgelopen jaar ontslag heeft genomen bij DSM. Omdat 
hij als beschermheer geen relatie meer heeft met de naamdragers van het koor wil hij dan 
ook zijn functie neerleggen. Hij blijft door zijn bestuurslidmaatschap bij Stichting FSI op de 
achtergrond wel betrokken. De organisatie van Lentekriebels door FSI past helemaal in de 
filosofie van FSI en deelname van het koor is hier zeker een vast onderdeel van maar dan 
verwacht hij ook een koor op niveau. Zij persoonlijk favoriete concert blijft het Kerstconcert in 
de Hanenhof te Geleen in verband met het sociale karakter van dit concert. Hij wenst het 
koor veel sterkte bij deze opdracht. 
 
Naar aanleiding van de opmerking van de beschermheer voor het ledenaantal refereert 
secretaris Fer Janken aan de enquête van het KNZV over verloop van leden. Voor wat ons 
koor betreft zit er niet veel verandering in, we hebben nog steeds 60 tot 65 leden.  
 
De voorzitter neemt het woord en zegt verrast te zijn door de aankondiging van de 
beschermheer dat hij vandaag willen stoppen. Hij vindt dat we met de 2e keus al 8 jaar een 
geweldige beschermheer hebben gehad waar de deur altijd openstond, als dit gevraagd 
werd. Door relatie met het FSI zal contact voorlopig niet verloren gaan. Bij een afscheid hoort 
natuurlijk een cadeau, de voorzitter stelt voor samen op zoek te gaan naar een nieuwe 
beschermheer en als deze gevonden is zal er op passende wijze met cadeau afscheid 
genomen worden. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
 
Pierre Storcken: We moeten ons inzetten voor nieuwe leden en verjonging en vraagt Loek 
Radix of hij geen lid wil worden van het koor.  
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Wim Hendrix: Geeft aan dat in het kader van ledenwerving hijzelf en Monique Vinken-Donko 
binnenkort een bezoek brengen aan de heer Arno Smeets van Sitech. 
  
Pierre Dorssers: Houdt naar aanleiding van de mededeling van de voorzitter dat alle leden 
moeten nadenken over de toekomst een vurig pleidooi voor het koor. Het toetreden van de 
zangers van het Gulicks Mannenkoor was het beste wat het koor de laatste jaren is 
overkomen. Hij vindt dat we het niet alleen moeten zoeken bij veranderingen in het koor van 
o.a. het repertoire. Kijk ook eens onder onze vast klanten bij onze concerten. De wereld is 
veranderd, kijk wat andere koren doen, probeer leden die gestopt zijn weer te motiveren. Het 
is een maatschappelijk probleem. De jongeren van nu hebben geen tijd meer. 
 
Wim Hendrix: De samenhang in het koor is het probleem niet. Ouderdom en ziekte spelen 
ons parten. Als we niets doen sterven we een langzame dood. Dan is samenvoegen het 
alternatief. Anderen hebben dezelfde problemen. Het bedrijf (DSM/SABIC/Chemelot) blijft 
toch het hart van het koor. Daarom starten we daar ook de ledenwerfcampagne. Venlona 
dient als voorbeeld voor deze campagne..  
 
Wim Nusser: Wat heeft de videoband van Wim Schepers opgebracht: 17 nieuwe leden bij 
Venlona. 
 
Ton Pijpers: Is het mogelijk dat het activiteitenprogramma dat Jan Geurts gepresenteerd 
heeft ook op papier komt. De Secretaris antwoordt dat dit op de website staat en dat de 
leden per activiteit een uitgebreid programma ontvangen. 
 
Antoine Noblesse: De sticks komen slecht terug. Vraagt om foto’s 14 dagen op de website 
te zetten zodat iedereen de gelegenheid krijgt om ze te bekijken/downloaden en dan weer te 
verwijderen. 
  
Fred Wissink antwoord: De inhoud van de website wordt door bestuur bepaald, webmaster 
is alleen de uitvoerder. Wim Hendrix: beperkt aantal foto’s op website akkoord, fotograaf 
geeft de stick aan webmaster en deze regelt het verder. 
 
Frans Leijssen: Komt er in 2013 een concertreis? Organisatiecommissie: Staat voor 2014 
op de planning, 1 of 2 daagse reis. 
 
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 12 maart 2014. 
 
 
 
 
 
W. Hendrix              F. Kroese                              F. Janken 
Voorzitter                         Penningmeester                     Secretaris 


