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NOTULEN 
Algemene Jaarvergadering Nr. 64 
Datum:   25 februari 2015 
Aanvang:  19:30 uur 
Locatie:  ’t Volkshoes Geleen 
 
Opgemaakt door: Fred Wissink [Nieuwstadt, 26 februari 2015] 
 
Aanwezig volgens presentielijst: 
45 koor- en bestuursleden 
 
Afgemeld: 
11 koorleden, 4 genodigden en dirigent 
 
Niet aanwezig: 
1 koorlid, 1 bestuurslid en 6 genodigden 
 
 
Agenda voorstel: 

1. Opening vergadering Voorzitter 

2. Vaststellen van de agenda Voorzitter 

3. Mededelingen Voorzitter/Secretaris 

4. Goedkeuring jaarstukken: 

− Notulen AJV 2014 en Jaarverslag 2014 Secretaris 

− Financieel verslag 2014 en begroting 2015 

(worden ter inzage uitgereikt tijdens de vergadering) Penningmeester 

5. Verslag kascontrolecommissie + dechargeren penningmeester 

− Benoeming nieuwe kascontrolecommissie (zie toelichting). Voorzitter 
6. Verkiezing voorzitter (zie toelichting) Vicevoorzitter 

7. Bestuursverkiezing (zie toelichting) Voorzitter 

8. Woord aan de Beschermheer (indien gewenst) 

9. Verslag Commissies: 

− Planning activiteiten 2015 Voorzitter Org. Cie 

10. Rondvraag en sluiting Voorzitter 
 
Ad 1. Opening vergadering 
 
De voorzitter heet allen welkom op deze 64e Algemene Jaarvergadering van het Mannenkoor DSM�SABIC, met een 
bijzonder welkom aan de koorleden die voor het eerst aanwezig zijn op een Algemene Jaarvergadering van het koor 
en natuurlijk een bijzonder welkom voor diegenen die weer terug zijn na een periode van afwezigheid door medische 
redenen. 
 
Even een korte terugblik op het afgelopen jaar, maar vooral de blik vooruit naar 2015, want het wordt duidelijk een 
jaar met vele uitdagingen en attractieve evenementen. Ook bestuurlijk weer een enerverend jaar met vele 
onderwerpen op de agenda, zoals “vrienden van het koor”, “samenwerken met andere koren”, “ledenwerving i.s.m. 
KNZV-L (Martin Hurkens)”, “kleding”, “voorbereiding Lustrumjaar 2016” en natuurlijk de ambitieuze concerten die op 
de planning staan. 
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Het welkomstwoord, onder de noemer “Plannen maken en Uitvoeren”, wordt opgenomen in het jaarverslag. 
 
Ook komen de drie gouden jubilarissen van afgelopen jaar nog even aan bod in deze opening. Er was n.l. nog een 
uitreiking van de kooroorkonde voor deze jubilarissen uitstaande, met in het achterhoofd deze te laten uitreiken door 
de beschermheer. Als gevolg van de afmelding van de beschermheer werd Monique, ad hoc, als plaatsvervangster 
benoemd om deze taak waar te nemen, hetgeen, aan hun gezichten te zien, duidelijk in goede aarde viel bij de 
betrokkenen. 
 
Ad 2. Vaststellen van de agenda 
 
Agendapunt 8 vervalt. 
Geen aanvullende punten gewenst, agenda akkoord. 
 
Ad 3. Mededelingen 
 
Afgezien van een aantal afmeldingen zijn er geen stukken m.b.t. deze vergadering binnengekomen. 
 
Ad 4a. Notulen jaarvergadering 2013 en Jaarverslag 2013 
 
De notulen per pagina doorlopen. Goedgekeurd zonder wijzigingen. 
 
Het jaarverslag per pagina doorlopen. Goedgekeurd met onderstaande wijzigingen. 
 

- Frits Dols: pag. 8 - De opsomming van Lustrumvierder niet correct. Hijzelf samen met Sjaak Lambrichs zijn 
eerste Lustrumvierders. Secretaris beloofd e.e.a. uit te zoeken en correct in het Jaarverslag 2015 te 
vermelden. 
 

- Wim Nusser: Aanhangsel, met uitgevoerde werken gedurende het jaar, weglaten (papierbesparing bij 
afdrukken). De voordelen wegen duidelijk op tegen de nadelen, dus zal in de toekomst ook het aanhangsel 
deel uitmaken van het Jaarverslag. Opmerking: gedeeltelijk afdrukken van PDF bestanden mogelijk. 

 
Ad 4b. Financiële verslagen 
 
Financieel verslag wordt ter inzage uitgereikt. 
 
De penningmeester laat hetzelfde positieve geluid horen als vorig jaar: “We zijn weer iets rijker dan vorig jaar”. 
 
Dit resulteert in een stabiele en rustgevende financiële situatie. Er zijn twee posten die iets achtergebleven zijn t.o.v. 
de begroting en inkomsten van vorig jaar: 
 

- Contributie: Dit door het wegvallen van een aantal leden en vrijstellingsperiode (koorgewenning) voor nieuwe 
leden. 

- Inkomsten “Vrienden v h Koor”: Er is een nieuw plan van aanpak om deze post naar een wat positiever 
resultaat te tillen. 
 

Wim Nusser vraagt naar de posten “nog te vorderen” en “nog te betalen”; Penningmeester legt uit dat deze posten 
administratief over de grenzen van het officiële boekjaar verwerkt worden. 
 
Ad 5. Verslag kascontrolecommissie + dechargeren penningmeester 
 
Piet Dorssers, als woordvoerder van de kascontrolecommissie, deelt mede dat hij samen met Math Dols de controle 
heeft uitgevoerd en dat zij een goede uitleg hebben ontvangen over de gebruikte systematiek en dat alle vragen 
correct en betrouwbaar beantwoord werden. Hij liet een positief geluid horen t.a.v. het voortraject dat de 
penningmeester bewandeld had door Joost Hillemans in te schakelen als pre-lezer/controleur. 
Uit de stukken blijkt dat, met de concerten en bijbehorende artiesten van de afgelopen jaren, de gepaard gaande 
bedragen een grote hoogte hebben bereikt en Piet geeft als bijkomend advies van de kascontrole commissie aan om 
deze uitgaven goed in de gaten te houden om verrassingen te voorkomen. 
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De kascontrolecommissie adviseert om de penningmeester te dechargeren. Dit advies wordt door de vergadering 
overgenomen. 
 
Het financiële gedeelte wordt afgesloten met een speciaal “dankjewel” en een flesje wijn voor Joost Hillemans en Frits 
Smeets die respectievelijk als assistent van de penningmeester en Lotto beheerder hun bijdrage hebben geleverd aan 
het groeiende positieve saldo. 
 
Ad 5a. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
 
In de kascontrolecommissie is Math Dols aftredend en Piet Dorssers en Thei Dols beginnen aan hun tweede termijn. 
Sjaak Lambrichs meldt zich aan als nieuwe kandidaat. 
 
Hiermede is de samenstelling van de kascontrolecommissie voor het boekjaar 2015 als volgt: 
Piet Dorssers  (2de termijn) 
Thei Dols  (2de termijn) 
Sjaak Lambrichs (1ste termijn) 
 
Ad 6. Verkiezing Voorzitter 
 
De voorzitter geeft het hamertje over aan de vicevoorzitter (Frank) om de zijn herverkiezing, op persoonlijke titel, voor 
te zitten. 
Er zijn geen tegenkandidaten. 
Frank memoreert dat Wim zich herkiesbaar heeft gesteld en dat daarover binnen het bestuur een goed gesprek heeft 
plaatsgevonden om zeker te zijn dat, met het oog op de toekomst, alle partijen nog steeds positief ingesteld zijn t.a.v. 
de samenwerking en het uitvoeren van de bestuurstaken. 
De bestuursleden onderkennen de onschatbare waarde van Wim als voorzitter, zowel binnen het koor als ook in het 
netwerk buiten het koor. Wim zelf is ook zeer positief t.a.v. fungeren als voorzitter voor de volgende periode, mede 
omdat hij als niet zingend lid waarschijnlijk de binding naar het koor toch zou zien verwateren naar het bezoeken van 
concerten en evenementen. 
Zowel leden als kandidaat wensen geen schriftelijke stemming. 
De ledenvergadering spreekt zich, bij handopsteken, unaniem uit voor herverkiezing van Wim Hendrix als voorzitter. 
Wim krijgt het hamertje voor de komende drie jaar weer terug en gaat over tot de orde van de dag “de 
bestuursverkiezing”. 
 
Ad 7. Bestuursverkiezing 
 
Periodiek aftredend zijn Jan Geurts en Nico Nagtzaam. Beide stellen zich herkiesbaar en er zijn geen aanmeldingen 
van nieuwe kandidaten. 
Ook hier geen schriftelijke stemming gewenst. 
Bij handopsteken worden de aftredende bestuursleden herkozen. 
 
De bestuurssamenstelling blijft daardoor 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 AJV vastgesteld en 
gepubliceerd. 

 
Ad 9. Planning activiteiten 2014 
 
Jan Geurts (voorzitter Org. Cie.) geeft een overzicht van de geplande activiteiten voor 2015 met de bijbehorende 
details, waarbij er bij de concerten van 12 en 13 september en 7 november nog enkele open punten zijn. 
De activiteiten en nadere details worden z.s.m. zowel schriftelijk als via de Website naar de leden gecommuniceerd. 
 
Er ontbreekt nog één activiteit in Jans rijtje en Monique geeft uitleg over mogelijke deelname van het koor aan de 
wandeldag (vergelijkbaar met de die van vorig jaar in België) van ODS. Ditmaal in en rond de Kasteeltuinen te Arcen.  
Er is voldoende ruimte voor zowel actieve als passieve recreatie.  
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Ad 10. Rondvraag en sluiting 
 
Wim Nusser: 
- Wenst voor de “meer koren concerten” een eenheid van tenue. 
[ De vergadering vindt de eigen identiteit van het koor (de koren) van groter belang dan uniformiteit] 
 
- Mogelijkheid rookverbod in de bar-ruimte Gemeenschapshuis (rokershol)? 
[Probleem ligt moeilijker dan op het eerste gezicht lijkt; beheerder moet kiezen tussen twee kwaden. Er is ook een 
overweging geweest om het koor hun pauze-consumpties te laten nuttigen in de repetitiezaal, maar dat is ook weer 
een soort afscheiding van het sociale gebeuren van ’t Volkshoes.] 
 
- Geen verjaardagskaart ontvangen. 
[Dit punt is inderdaad in ’t slob geraakt; Bestuur zal zoeken naar een, voor allen, bevredigende oplossing.] 
 
Piet Dorssers: 
- Pleit persoonlijk nogmaals voor behoud van eigen identiteit, ook bij meer-koren evenementen. 
 
- Verzoekt het bestuur toch vooral naar mogelijkheden te zoeken (planning) dat de dirigent aanwezig kan zijn bij de 
Algemene Jaarvergadering (zijn inbreng is van positieve invloed op de zangers). 
[Deze afwezigheid is ontstaan door een planning (overigens in goed overleg met de dirigent) op korte termijn. Met, 
gezien het drukke/ambitieuze programma, een streven om zo minmogelijk repetitie uitval te hebben.] 
 
Hein Emde: 
Was verrast zijn foto te zien op internet na Googelen van zijn naam. 
[Fred geeft aan dat alle informatie die op openbare websites staat (dus niet afgeschermd door een wachtwoord) door 
de grote zoekmachines kan worden achterhaald. Dit is niet te voorkomen] 
  
Frans Schmeitz: 
Adresgegevens en telefoonnummer van de voorzitter niet op de site. 
[Wim heeft geen bezwaar en Fred zal e.e.a. aanpassen] 
 
 
 
De voorzitter geeft nog even aan dat het aandragen van mogelijke kandidaten voor “Vrienden van het Koor” wenselijk 
blijft en dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en geweldige inzet en participatie in deze vruchtbare 
vergadering en sluit af. 
 
Als afsluitende informatie (buiten vergadering) naar de leden wordt melding gemaakt van het overlijden van Jan 
Soontiëns die in het verleden een belangrijke rol heeft gespeeld i.r.t. koorfinanciën. 
 
 
 
Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van dd mmm 2016. 
 

 

 

 

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


