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NOTULEN 
Algemene Jaarvergadering Nr. 63 
Datum:   12 maart 2014 
Aanvang:  19:30 uur 
Locatie:  ’t Volkshoes Geleen 
 
Opgemaakt door: Fred Wissink [Nieuwstadt, 13 maart 2014] 
 
Aanwezig volgens presentielijst: 
42 koor- en bestuursleden 
 
Afgemeld: 
7 koorleden, 3 bestuursleden en dirigent 
 
Niet aanwezig: 
5 koorleden en 7 genodigden 
 
 
Agenda voorstel: 

1. Opening vergadering      Voorzitter 
2. Vaststellen van de agenda     Voorzitter 
3. Mededelingen       Secretaris 
4. Goedkeuring jaarstukken: 

a. Notulen jaarvergadering 2013 en Jaarverslag 2013 Secretaris 
b. Financiële verslagen     Penningmeester 

5. Verslag kascontrolecommissie + dechargeren penningmeester 
a. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

6. Bestuursverkiezing      Voorzitter 
7. Verslag Commissies 

a. Planning activiteiten 2014    Voorzitter  Org. Cie 
8. Rondvraag en sluiting      Voorzitter 

 

Ad 1. Opening vergadering 

Bij afwezigheid van geluidsversterking heet de voorzitter allen, met luide stem, welkom op deze 63e Algemene 
Jaarvergadering van het Mannenkoor DSM�SABIC, met een bijzonder welkom aan de koorleden Wim Bousardt en 
Guido van Gerwen want voor hen is het de eerste ALV bij het koor. 

Wim heeft in zijn voorbereiding op deze vergadering nagedacht over zijn openingswoord dat standaard een terugblik 
op het afgelopen verenigingsjaar inhield. Echter omdat zowel bij de kerstviering als bij de nieuwjaarsreceptie de 
nodige terugblikken de revue hebben gepasseerd ziet hij hiervan af en richt het vizier op de toekomst en wel met een 
bijzondere en verheugende mededeling: “We hebben een nieuwe beschermheer gevonden”. Dimitri de Vreeze (lid 
van de Raad van Bestuur DSM) zal als opvolger van Loek Radix de taak van beschermheer op zich nemen. Bij een 
bezoek van Wim en Frank heeft hij te kennen gegeven zeer positief te staan t.o.v. dit beschermheerschap en zich in 
te willen zetten voor de belangen van het koor. Hij zal op één van komende repetities bij de leden van het koor, op 
een minder formele wijze dan bij een jaarvergadering, worden geïntroduceerd. Kan hij direct even proeven aan de 
kooractiviteiten tijdens een repetitie. 

Piet Dorssers merkt op dat het regel is om de vergadering te laten instemmen met het benoemen van een 
beschermheer. Met handopsteken wordt, met algemene stemmen, Dhr. Dimitri de Vreeze als beschermheer 
verwelkomd. 
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Ad 2. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter wil als bijkomend agendapunt de toch wel imposante lijst van extra repetities voorleggen aan de 
zangers, om te kunnen inschatten in hoeverre deze ondersteund worden. Dit wordt als extra punt b onder 7 
opgevoerd. 

Verdere agenda voor akkoord. 

Ad 3. Mededelingen 

Er zijn drie bestuursleden niet aanwezig, Monique (op vakantie in zonnige oorden), Erik (verplichtingen t.o.v. zijn 
werkgever) en onverwacht Fer (door privé omstandigheden). De voorzitter zal, met behulp van de hem aangereikte 
papieren, de vergadering door de agenda leiden. 

Ook de dirigent heeft zich afgemeld en verontschuldigd zich voor zijn afwezigheid. In een email aan de secretaris 
geeft hij aan dat deze extra vrijheid zeer wel gelegen komt in zijn momentele intensieve muzikale bezigheden. Hij 
spreekt het vertrouwen uit in de te realiseren projecten voor de nabije toekomst en het einde van het jaar 2014. E.e.a. 
met dank aan voorzitter, bestuur en de muzikale en niet-muzikale hulptroepen. In ’t bijzonder dank aan de zangers, 
voor hun inzet en opkomst bij de wekelijkse repetities, en de muziek archivaris en assistenten voor hun zorgvuldige 
werk. 

Wim Schepers memoreert tevens dat nieuwe aanwas voor het koor een heikel puntje blijft en verwijzend naar een 
voorbeeld van een wervingsproject in Kerkrade suggereert hij hernieuwd de wervingsstrijdbijl weer op te pakken, dan 
wel te intensiveren. Hij wenst ons een vruchtbare vergadering en dan weer op naar de volgende repetitie. 

Ontvangen dankzegging voor betuiging deelname bij het overlijden van Franz Dullinger. 

Aankondiging concert Beeker Liedertafel 

Aankondiging concert Gemengd koor Zanglust 

Ad 4a. Notulen jaarvergadering 2013 en Jaarverslag 2013 

De secretaris had de stukken al door zijn vaste assistent en corrector Ton Pijpers laten checken en daardoor de kans 
op missers tot een minimum beperkt. 

De notulen zonder op- of aanmerkingen per pagina doorlopen. Goedgekeurd zonder wijzigingen. 

Het jaarverslag per pagina doorlopen. Goedgekeurd met onderstaande wijzigingen. 
Frans Leijssen: pag. 6 / 3.2 –  20113 wordt 2013 
Johan van Nuil: pag. 7 / 3.5 – zinsdeel “regelmatig . . .” dubbel gebruikt 

Ad 4b. Financiële verslagen 

De penningmeester start met een positief geluid: “We zijn iets rijker dan vorig jaar”. Dit als resultaat van iets hogere 
subsidies en donaties. Door goede keuzes bij het stationeren van spaargelden is ook de renteopbrengst hoger dan 
begroot. De Lotto inkomsten zijn stabiel, met dank aan Frits[ke] Smeets. Ook de bestuurskosten zijn lager uitgevallen 
dan begroot. 

De inkomsten door “vrienden van het koor” lopen wat terug en Frank geeft aan dat het bestuur zich beraad op acties 
om aanpak en stimulering nieuw leven in te blazen. 

Frans Leijssen merkt op dat hem bekend is dat vrienden afgehaakt zijn door slechte communicatie van koorzijde. 
Volgens Frank is het bestuur zich hiervan niet bewust, maar zoals gezegd zal het hele proces heroverwogen worden. 

Ad 5. Verslag kascontrolecommissie + dechargeren penningmeester 

Math Dols, als woordvoerder van de kascontrolecommissie, deelt mede dat hij samen met Peter Christiani de controle 
heeft uitgevoerd en dat daarbij geen misrekeningen aan het licht zijn gekomen en de kascontrolecommissie adviseert 
om de penningmeester te dechargeren. Dit advies wordt door de vergadering overgenomen. 

Het financiële gedeelte wordt afgesloten met buitengewone dankzegging en een flesje wijn voor Joost Hillemans en 
Frits[ke] Smeets die respectievelijk als assistent van de penningmeester en Lotto beheerder hun bijdrage hebben 
geleverd aan het financiële gebeuren. 
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Ad 5a. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

In de kascontrolecommissie zijn Peter Christiani en Ton Pijpers aftredend en Math Dols begint aan zijn tweede 
termijn. 

Twee nieuwe kandidaten melden zich aan, Piet Dorssers en Thei Dols. 

Hiermede is de samenstelling van de kascontrolecommissie voor het boekjaar 2014 als volgt: 
Math Dols (2e termijn) 
Piet Dorssers (1ste termijn) 
Thei Dols (1ste termijn) 

Ad 6. Bestuursverkiezing 

Periodiek aftredend zijn Charles Geersheuvels, Fer Janken en Erik Plieger. Allen stellen zich herkiesbaar en er zijn 
geen aanmeldingen van nieuwe kandidaten. 

Bij handopsteken worden de aftredende bestuursleden herkozen en samen met de tijdens de najaarsvergadering 
2013 gekozen bestuur kandidaat Fred Wissink is de bestuurssamenstelling als volgt: 

Wim Hendrix (voorzitter), Charles Geersheuvels, Jan Geurts, Fer Janken, Frank Kroese, Nico Nagtzaam, Erik Plieger, 
Monique Vinken-Donko en Fred Wissink. 

Zoals gebruikelijk worden de bestuurstaken tijdens de eerste bestuursvergadering na de ALV vastgesteld en 
gepubliceerd. 

Ad 7a. Planning activiteiten 2014 

Jan Geurts (voorzitter Org. Cie.) geeft een overzicht van de geplande activiteiten voor 2014. Deze activiteiten worden 
z.s.m. bekend gemaakt naar de leden toe en via de Website. 

De concertreis is geschrapt omdat belangstelling minimaal was i.v.m. het kosten plaatje. Daarvoor in de plaats zal een 
gezellig dagje in oktober worden georganiseerd, evt. in samenwerking met een ODS wandelgebeuren in de Ardennen, 
met indien mogelijk, aansluitend een informeel optreden van het koor. Er wordt tevens nog onderzoek gedaan naar 
een georganiseerde muzikale trip, maar dit op basis van individuele participatie. 

Opmerking Piet Dorssers: Er dient rekening gehouden te worden met de vitaliteit van de leden en in een invulling te 
worden voorzien voor diegenen die niet willen of kunnen wandelen. Dit wordt door Jan toegezegd. 

Er is een voorstel om bussen in te zetten voor de repetities en de uitvoering van het openluchtconcert te Valkenburg. 
Hiervoor zal een eigen bijdrage van de leden worden gevraagd (geschat op € 5,-- pp). Vergadering voor het voorstel. 

Enkele vragen en opmerkingen n.a.v. het programma in december: 
Fons Offermans: “Programmering kerstconcerten en koorcombinatiegeruchten?” 
Pierre Storcken: “Gevoelig punt voor de leden, combinatie uitsluiten zolang koor nog zelfstandig in staat is deze 
uitvoeringen te verzorgen”. 
Piet Dorssers: “In het verleden is gestart met de kerstconcerten uit te voeren met het oog op een bepaalde doelgroep 
in de regio Geleen en met profilering van het koor binnen deze regio en deze doelstelling dient in eren te worden 
gehouden.” 

Antwoord voorzitter: 
De programmering is nog in behandeling met het FSI, maar de voorkeur gaat uit naar deelname van het Gospelkoor 
“Gospel Sensation”, dat ook deelneemt aan het Lentekriebels concert. Afhankelijk van de mogelijkheden van het 
Gospelkoor wordt de mogelijkheid van het koor “De Vocal Solly’s” open gehouden. Als het Gospelkoor deelneemt aan 
de kerstconcerten zal het koor “De Vocal Solly”s” deelnemen aan het oktoberconcert te Wijnandsrade. Gecombineerd 
zingen op kerstconcerten is nog niet aan de orde zolang wij dit zelf nog kunnen verzorgen en de doelgroep 
(opmerking Piet Dorssers) nog bereikt wordt, hetgeen nog steeds het geval is gezien het feit dat het aantal 
aanmeldingen nog altijd ver boven het aantal beschikbare plaatsen ligt. 

Ad 7b. Extra repetities (Toegevoegd agendapunt) 

De voorzitter wenst een inzicht in de standpunten van de zangers t.a.v. het voorgestelde repetitieschema voor de 
komende concerten. De hoge frequentie en tijdstippen geven hem reden tot kritisch nadenken. Uit reacties van de 
leden blijkt dat vooral de zaterdagavonden een duidelijke bottleneck vormen. De Wimmen zullen om de tafel gaan 
zitten om een acceptabel compromis te zoeken qua noodzaak en frequentie. 

Wil Koumans vraagt om snelle publicatie. 
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Ad 8. Rondvraag en sluiting 

Wim Nusser: Activiteiten op ’t scherm brengen via L1 of START? 
Tot nu toe is er weinig animo van de zenders om hier tijd in te steken. We hebben een schrijven ontvangen van 
BRAVA-TV om eventueel een video aan te leveren van hoge beeld- en geluidskwaliteit. Deze zou dan op eigen 
initiatief en kosten geproduceerd moeten worden, zonder enige bijdrage van BRAVA-TV. In het eerstkomende 
Swentiboldoverleg zal dit punt op tafel worden gebracht voor het standpunt van de andere koren. 

Fons Offermans: Status t.a.v. onze fotograaf? 
DSM fotograaf Frank Bastings heeft zich gevestigd als zelfstandige en zal benaderd worden voor onze officiële 
activiteiten. Tevens is Fotoclub Sittard (De voorzitter in eigen persoon) in beeld om foto’s van het koor op locatie te 
maken (b.v. de koorfoto). 

Enkele leden: Ledenwerving alla Kerkrade, wat hebben wij te bieden? 
Nico Nagtzaam antwoord dat wij, hoe dan ook, zorg zullen dragen voor koorscholing zodra het feit van meerdere (b.v. 
10) nieuwe leden zich voordoet. 

Harry Verboort: Door het weg vallen van enkele leden zijn dringend nieuwe leden voor de muziekcommissie 
gevraagd, vooral tenoren en bassen. 
Piet Dorssers meldt zich aan voor de tenoren en Math Dols voor de bassen. 

 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en geweldige inzet en participatie in deze vruchtbare 
vergadering en sluit af, maar niet zonder de aandacht te vestigen op onze zieke zangcollega’s. Hij spreekt de hoop uit 
op een mogelijke terugkeer in onze gelederen en waar dit niet mogelijk blijkt te zijn, dat zij toch nog plezier zullen 
mogen beleven aan onze muzikale bezigheden en optredens. 

 

 

Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 25 februari 2015. 

 

 

 

 

 

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


