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NOTULEN 
Algemene Jaarvergadering Nr. 66 
Datum:   22 februari 2017 
Aanvang:  19:30 uur 
Locatie:  ’t Volkshoes Geleen 
 
Opgemaakt door: Fred Wissink [Nieuwstadt, 23 februari 2017] 
 
Aanwezig volgens presentielijst: 
47 koor- en bestuursleden 
 
Afgemeld: 
7 koorleden, 5 genodigden 
 
Niet aanwezig: 
2 leden en 1 genodigde 
 
 

Agenda voorstel: 
 

1. Opening vergadering Voorzitter 

2. Vaststellen van de agenda Voorzitter 

3. Mededelingen Voorzitter/Secretaris 

4. Goedkeuring jaarstukken: 

− Notulen AJV 2016 en Jaarverslag 2016 Voorzitter/Secretaris 

− Financieel verslag 2016 en begroting 2017 Penningmeester 

(ter inzage gegeven tijdens de vergadering) 

− Voorstel tot contributieaanpassing m.i.v. 2018  

5. Verslag kascontrolecommissie + dechargeren bestuur 

− Benoeming nieuwe kascontrolecommissie (zie toelichting). Voorzitter 

6. Bestuursverkiezing (zie toelichting) Voorzitter 

7. Woord aan de Dirigent (indien gewenst)  

8. Woord aan de Beschermheer (indien gewenst) 

9. Verslag Commissies: 

− Planning activiteiten 2017 Voorzitter Org. Cie 

10. Rondvraag en sluiting Voorzitter 

 
Ad 1. Opening vergadering 
 
De 66e Algemene Jaarvergadering van het Mannenkoor DSM!SABIC ging om iets over de klok van half acht van start 
met de roep om aandacht door de voorzitter, die dat ditmaal deed via de microfoon, zoals verzocht en beloofd op de 
vorige jaarvergadering. 
De voorzitter heette een ieder welkom en in ’t bijzonder de nieuwe zangers die voor het eerst op een AJV van het koor 
aanwezig zijn. Hij memoreerde kort het verloop van 2016, want dit was reeds uitgebreid gedaan in de 
nieuwjaarstoespraak. Hij was lovend over het feit dat er nog steeds een zeer goede wisselwerking bestaat tussen 
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leden en bestuur en dat we in openheid met elkaar kunnen debatteren over kooraangelegenheden van uiteenlopende 
aard. 
Blikkend naar de toekomst blijft het de grootste wens om het niveau van het koor te handhaven, maar met de 
realistische visie dat het steeds moeilijker wordt om verjonging van de grond te krijgen. 
Uit het koor en uit de buitenwacht zijn er nog steeds signalen dat de interesse levend is voor het koorblad, echter de 
inbreng vanuit het koor ter ondersteuning van Nico is er niet.  
Financieel is het koor nog steeds gezond, maar de subsidiekraan gaat gedeeltelijk dicht. De penningmeester zal hier, 
bij zijn verslag, nadere toelichting op geven. 
De contacten met de schrijvende media verlopen nog steeds moeizaam en het is daardoor moeilijk om publieke 
informatie over het koor en haar activiteiten via de Limburgse dagbladen te delen. 
Al met al is er toch een positief gevoel voor de nabije toekomst en de activiteiten in de komende jaren. De voorzitter 
dankt een ieder die zich ingezet heeft, individueel of in commissies en werkgroepen, en gaat over tot de orde van de 
dag. (de volledige tekst van de openingsspeech van de voorzitter is opgenomen in het jaarverslag) 
 
Ad 2. Vaststellen van de agenda 
 
De beschermheer had zich afgemeld omdat hij zakelijke verplichtingen buiten de landsgrenzen had. Hierdoor vervalt 
agendapunt 8. 
De dirigent is op weg naar zijn vakantiebestemming en hierdoor vervalt ook punt 7. en de voorzitter zal namens de 
dirigent nadere toelichting geven op het programma van 2017 bij agendapunt 9. 
Harrie Verboort als voorzitter van de muziekcommissie vraagt aandacht voor de vacature voor een eerste tenor in de 
muziekcommissie. Dit wordt ingepland bij punt 9. 
Piet Dorssers vraagt of het punt omtrent het wegvallen van de overlijdensadvertenties separaat kan worden 
behandeld, omdat hij dit geen punt voor de rondvraag vindt. De voorzitter besluit dit punt direct af te handelen en geeft 
een verklaring waarom er, in de meest recente gevallen, geen overlijdensadvertentie van het koor in de dagbladen is 
verschenen. 
Hij geeft aan dat de financiële kant van de zaak wel een bijkomende, echter zeker geen hoofdreden is (de kosten voor 
een overlijdensadvertentie zijn erg hoog), maar dat het vaak moeilijk is, om de advertentie gelijktijdig met het bericht 
van de familie geplaatst te krijgen en daardoor aan waarde verliest. Tevens is het de doelstelling van het bestuur om 
meer persoonlijke aandacht aan de nabestaanden te geven en de gelden te investeren in het zingen van de mis en 
een persoonlijke condoleance met bloemetje voor de directe nabestaande. Tevens zal aan de nabestaanden 
gevraagd worden om het lidmaatschap van het koor te vermelden in het overlijdensbericht. Het bestuur zal, 
afhankelijk van de intensiteit van de contacten met nabestaanden, van geval tot geval bekijken wat de meest 
toepasselijke benadering is. De vergadering kon zich conformeren aan deze benadering. 
 
Ad 3. Mededelingen 
 
De voorzitter meldt dat er een afspraak staat op 17 maart, om de beschermheer bij te praten en een aantal zaken 
onder zijn aandacht te brengen (waaronder het subsidiebeleid van onze sponsoren). 
Vanuit het secretariaat zijn er geen binnengekomen stukken te melden m.b.t. deze vergadering, behalve een aantal 
persoonlijke afmeldingen. 
 
Ad 4. Goedkeuring jaarstukken 
 
- Notulen 2016 
De notulen per pagina doorlopen. Goedgekeurd zonder wijzigingen. 
 
- Jaarverslag 2016 
Het jaarverslag per pagina doorlopen. Goedgekeurd zonder wijzigingen, echter met een enkele opmerking. 
 

- Wim Nusser: bij pag. 5 “Wat zijn de uitkomsten van de KNZV-L en Swentibold activiteiten?” 
 
De voorzitter antwoord dat het streven van het KNZV-L naar verjonging bij de mannenkoren ondersteund 
wordt met financiële middelen en ambassadeursactiviteiten (Martin Hurkens), dat echter de bal vooral bij de 
koren zelf ligt en met name bij de leden. Het enthousiasmeren van mannen in de directe omgeving van de 
zangers is nog steeds het meest efficiënte middel gebleken om nieuwe leden binnen de mannenkoren te 
halen. 
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Het Swentibold verhaal is momenteel zo goed als slapende, omdat er bij de koren weinig of geen animo is tot 
samenwerking of gezamenlijke activiteiten. Piet Besselink zal, als voorzitter van Rayon Swentibold, nog eens 
bij de koren onder aandacht brengen dat samenwerking en gezamenlijk overleg zeker positieve effecten 
heeft. 
 

- De voorzitter memoreerde, met een oog gericht op de gemiddelde leeftijd van het koor, zijn verwachting van 
een paar jaar geleden, uitgesproken naar de toenmalige beschermheer Loek Radix, dat hij dacht dat er van 
de gemiddelde leeftijd van 65 jaar nog wel iets af te knabbelen viel. Het is helaas niet uitgekomen, maar laten 
we niet berusten. 

 
- Financiële verslag 2015 en begroting 2016 
 
Financieel verslag wordt ter inzage uitgereikt. 
 
De penningmeester geeft een gedetailleerde uitleg over de financiële posten van het verslag. Het positieve geluid is, 
dat we over 2016, ondanks de hogere kosten i.v.m. het jubileumjaar, slechts een klein bedrag hebben ingeboet op 
ons saldo. Dit is natuurlijk een rustgevende financiële situatie. 
Het is echter ook een feit dat wij te maken krijgen met teruglopende inkomsten uit subsidies. Sabic heeft 
aangekondigd de subsidie voor 2017 te halveren en daarna af te schaffen. Als reden wordt gegeven dat het bedrijf 
alleen nog wil investeren in activiteiten die het zakelijk belang dienen. 
Mede hierdoor en door algemene prijsstijgingen in algemene zin denkt de penningmeester (ondersteund door het 
bestuur) dat na lange tijd, een contributieverhoging aan de orde gesteld kan worden. Het voorstel is om de contributie 
m.i.v. 2018 te verhogen met € 2,-- p/mnd, van € 6,-- naar € 8,-- p/mnd. Enige leden, Rinus Gruijters en Piet Dorssers, 
stellen voor om een grotere contributieverhoging in te voeren om een nieuwe verhoging op korte termijn te 
voorkomen. Volgens de penningmeester is hiervoor nog geen duidelijke reden aanwijsbaar en daarom het voorstel te 
laten zoals het is. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde verhoging. 
 
Pierre Penris merkt op, nu we het toch over de financiën hebben, om enige Euro’s uit te trekken voor nieuwe strikjes 
omdat de kwaliteit van de blauwe strikjes duidelijk te wensen overlaat. Frank en Monique geven aan dat dit probleem 
reeds aangekaart is bij de leverancier en dat er naar een oplossing gezocht wordt. 
 
Een andere opmerking is, dat als Sabic zich terug trekt een mogelijke naamsverandering noodzakelijk wordt. Rinus 
Gruijters stelt dat we dan bij Sabic de financiële consequenties van de naamsverandering moeten claimen. De 
voorzitter antwoord dat we niet te voorbarig moeten zijn en deze zaak ook nog even onder de aandacht moeten 
brengen bij onze beschermheer. Misschien dat de soep dan niet zo heet gegeten dient te worden als hij opgediend is. 
 
Ad 5. Verslag kascontrolecommissie + dechargeren bestuur 
 
Wim Bousardt, als woordvoerder van de kascontrolecommissie, zegt op 1 februari j.l. bij Frank de boeken te hebben 
gecontroleerd. De kascontrole commissie geeft aan dat de boeken zeer netjes in orde waren. De financiële posten 
waren duidelijk en toegankelijk. Steekproefsgewijze controles hebben geen afwijkingen aan het licht gebracht. Het 
financiële beleid zag er goed uit en de vereniging mag zeer zeker financieel gezond genoemd worden. Hij adviseert, 
namens de kascontrole cie., het bestuur decharge te verlenen. Dit advies wordt door de vergadering overgenomen. 
 
- Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
 
In de kascontrolecommissie is Sjaak Lambrichts aftredend en beginnen  Wim Bousardt en Pierre Storcken aan hun 
tweede termijn. Harrie Verboort meldt zich spontaan aan als opvolger van Sjaak. 
 
Hiermede is de samenstelling van de kascontrolecommissie voor het boekjaar 2017 als volgt: 
Wim Boussardt  (2de termijn) 
Pierre Storcken  (2de termijn) 
Harrie Verboort  (1ste termijn) 
 
Het financiële gedeelte wordt afgesloten met een welgemeend “dankjewel” en een flesje wijn voor Joost Hillemans 
(als assistent penningmeester) en Frits Smeets (als Lottobeheerder). 
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Ad 6. Bestuursverkiezing 
 
Periodiek aftredend zijn Fred Wissink (secretaris) en Fer Janken. Beide stellen zich herkiesbaar en er zijn geen 
aanmeldingen van nieuwe kandidaten. 
Geen schriftelijke stemming gewenst en bij handopsteken worden de aftredende bestuursleden herkozen. 
 
De bestuurssamenstelling blijft daardoor als volgt: 
Wim Hendrix (voorzitter), Jan Geurts, Fer Janken, Frank Kroese, Nico Nagtzaam, Monique Vinken-Donko en Fred 
Wissink. 
 
Zoals gebruikelijk worden de bestuurstaken tijdens de eerste bestuursvergadering na de AJV vastgesteld en 
gepubliceerd, hoewel geen verschuivingen verwacht worden. 
 
Ad 7. Woord aan de dirigent 
 
Wim Schepers was met zijn dochter Sanne op weg naar hun vakantiebestemming en was dientengevolge afwezig op 
deze AJV. 
De jaarvergadering was op verzoek van het bestuur verplaatst van 15 maart naar 22 februari om geen repetities te 
verliezen in aanloop naar het optreden in de Hermitage. 
 
Ad 8. Woord aan de beschermheer 
 
Dimitri heeft zich afgemeld, omdat hij in het verre buitenland vertoeft en geen acte de présence kan geven bij deze 
AJV. Er is een ontmoeting gepland met het DB op 17 maart 2017. 
 
Ad 9. Planning activiteiten 2017 
 
Harrie Verboort als voorzitter van de muziek cie. krijgt het woord om te lobbyen voor een 1ste tenor  als nieuw lid van 
de muziek cie., als vervanger van Pierre Penris, die zijn lidmaatschap ter beschikking had gesteld. Er is geen directe 
gegadigde die zijn hand opsteekt. De vergadering wordt voortgezet met de mogelijkheid van enige bedenktijd voor de 
aanwezige 1ste tenoren. 
 
Op initiatief van Wim Nusser komt er een korte discussie op gang over de taken en invloed van de muziekcommissie. 
De voorzitter antwoord dat het overleg binnen de muziek cie. zeker positief mag worden genoemd, mede te oordelen 
naar de verslagen die het bestuur ontvangt van de voorzitter van de muziek cie. Wij nemen zeker deel aan concerten 
waar de repertoirekeuze niet 100% vrijblijvend is en waar we ons moeten richten naar de organiserende partijen, 
hetgeen niet wegneemt dat er genoeg vrijheden aanwezig zijn om een eigen inbreng te hebben.  
 
Jan Geurts (voorzitter Org. Cie.) geeft een overzicht van de geplande activiteiten voor 2017 met de bijbehorende 
details. 
De lijst van activiteiten zal z.s.m. gepubliceerd en in de koorkalender opgenomen worden. 
 
De hoofdmoot was natuurlijk het dichtstbijzijnde evenement in de Hermitage in combinatie met het kooruitje in 
Amsterdam. 
Jan geeft een tijdschema voor 19 maart, dat ernstig beïnvloed wordt door het rijtijdenbesluit voor de busonderneming. 
Vertrek vanaf vd Valk Urmond, zonder tussenstop naar de Hermitage (toilet en koffie in de bus aanwezig). De bus 
indeling voor de twee bussen wordt vooraf bekend gemaakt en tevens zal er bij vertrek een lunchpakket uitgereikt 
worden. 
Om tijd te winnen in het programma wordt van de medereizigers verwacht dat zij hun eigen consumptieverbruik 
bijhouden bij de rondvaart en in het restaurant Lieve en dit achteraf verrekenen met de penningmeester die op beide 
locaties het totaal verschuldigde bedrag zal afrekenen. 
 
Hierna geeft de voorzitter nog enige nadere toelichting op punten die nog niet honderd procent zeker en uitgewerkt 
zijn. Naast de vastliggende activiteiten op 19 maart (Hermitage), op 2 juli (opluistering mis Koepelkerk) en op 21 
oktober een meerkorenconcert in bij de Wiejerdzangers in St Joost staan er nog een paar evenementen in de 
steigers. 

- Het WMC optreden. Dit is gepland op 9 juli in het Continium en zou twee optredens van +/- 1 uur omvatten. 
E.e.a. is nog in de planning en zal op korte termijn gecommuniceerd worden. 
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- Limburg tour met Martin Hurkens. Het evenement is gepland in november en de mogelijkheid is aanwezig dat 
wij als koor uitgenodigd worden hieraan deel te nemen. 

- De Kerstconcerten 2017. FSI heeft voor het concert in Heerlen als voorkeursdatum 18 december 
aangegeven. Afhankelijk van de activiteiten in het Parkstadtheater kan uitwijken naar 11 december mogelijk 
zijn. Dat houdt in dat het kerstconcert in Geleen op 13 of 20 december zal zijn. 

 
Samen met de kerstconcerten komt het punt “kerstviering” aan de orde en vraag één is aan de leden: “Wat vonden 
jullie van de invulling van onze afsluitende viering in ons lustrumjaar?” Het antwoord is duidelijk, Steef Bongers vond 
het prima en krijgt goedkeurende knikjes van het merendeel van de zangers die het met hem eens zijn. Vraag twee 
blijft of het in deze opzet wordt herhaald (evt. met kleine persoonlijke financiële bijdrage) in 2017 of dat er toch een 
hang is naar de traditionele viering met een mis en aansluitend een gezellig samenzijn? Math Dols heeft een voorkeur 
voor de traditionele kerstviering. De voorzitter oppert dat er ook een aantal klachten zijn geweest in het verleden t.a.v. 
de belasting van drie optredens in een zeer korte tijdspanne.  
De meningen zijn ook na deze opmerkingen nogal verdeeld, maar er is toch een hang naar “een drankje en een 
hapje” na afsluiting van het laatste kerstconcert in een aantrekkelijke (luxere) lokaliteit dan een gemeenschapshuis. 
De voorzitter stelt voor om het besluit in handen van het bestuur te leggen, afhankelijk van de definitieve datums en 
planning in het einde van het jaar. Dit is een acceptabel standpunt voor de vergadering. 
 
Dan nog even een blik naar volgend jaar (2018), er is een vraag vanuit Brunssum gekomen om een informeel 
nieuwjaarsconcert te houden, te starten op 7 jan. In Brunssum, in de vorm van een “open deur concert”. Hiermee zou 
dan onze eigen nieuwjaarsviering komen te vervallen (te kort op elkaar). De vergadering heeft hier wel oren naar en 
zou eventueel een afwisseling tussen Brunssum en Geleen een acceptabele optie vinden. 
 
2018 is ook het honderdjarig bestaan van het FSI en we kunnen aannemen dat daar ook weer een beroep op ons 
wordt gedaan. 
 
Ad 10. Rondvraag en sluiting 
 
Bij de rondvraag blijft het stil, hetgeen aangeeft dat alle punten tot in detail aan de orde zijn geweest. 
 
Zelfs de vraag van de voorzitter of er gegadigden zijn voor de tweede ronde wordt met nul gehonoreerd. 
 
Hiermede neemt de voorzitter aan dat, met een dank u vriendelijk voor de prima vergadering, de afsluiting een feit is, 
echter met nog het ene openstaande puntje van de vertegenwoordiger van de 1ste tenoren voor de muziekcommissie. 
 
Steef Bongers meldt zich nog spontaan als kandidaat en hiermede valt de hamer als slot van een positieve en 
vruchtbare vergadering. 
 
 
 
 
 
Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 7 maart 2018. 

 

 

 

 

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


