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 NOTULEN 
Algemene Jaarvergadering Nr. 67 van “Mannenkoor DSM•SABIC” 
Datum:   7 maart 2018  
Aanvang:  19:30 uur (verschoven naar 20:30 uur) 
Locatie:  ’t Volkshoes Geleen 
 
Opgemaakt door: Fred Wissink [Nieuwstadt, 11 maart 2018] 
 
Aanwezig volgens presentielijst: 
41 koor- en bestuursleden 
 
Afgemeld: 
8 koorleden, 4 genodigden 
 
Niet aanwezig: 
1 lid en 1 genodigde 
 
 

Agenda voorstel: 
 

1. Opening vergadering Voorzitter 

2. Vaststellen van de agenda Voorzitter 

3. Mededelingen Voorzitter/Secretaris 

4. Goedkeuring jaarstukken: 

− Notulen AJV 2017 en Jaarverslag 2017 Voorzitter/Secretaris 

− Financieel verslag 2017 en begroting 2018 Penningmeester 
(ter inzage gegeven tijdens de vergadering) 

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 2018 Voorzitter Org. Cie 

10. Rondvraag en sluiting Voorzitter 

 
Ad 1. Opening vergadering 
De 67e Algemene Jaarvergadering van het Mannenkoor DSM�SABIC ging om iets over half negen van start, omdat er 
met het oog op het komende jubilarissenconcert op 25 maart a.s. nog even een uurtje werd gerepeteerd om alles op 
dit concert perfect te laten klinken. 
Fer Janken heeft helaas de locatie moeten verlaten omdat hij zich niet lekker voelde en is hierdoor niet aan de 
bestuurstafel aanwezig. 
De voorzitter heet een ieder welkom en hij legt in zijn welkomstwoord de nadruk op de solidariteit binnen ons koor en 
de openheid en wisselwerking tussen leden en bestuur en de leden onderling. Dat hebben we in het afgelopen jaar 
toch weer meer dan eens moeten tonen. Ook werd aangehaald dat in de toekomst samenwerking een steeds grotere 
rol zal gaan spelen om op niveau te blijven presteren. 
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De eerste gelegenheid om onze goede interne band te tonen is ons jubilarissen- / familieconcert t.g.v. van een vijftal 
koorjubilarissen op 25 maart in het Asta theater te Beek. 
(de volledige tekst van de openingsspeech van de voorzitter is opgenomen in het jaarverslag) 
 
Ad 2. Vaststellen van de agenda 
De beschermheer heeft zich afgemeld i.v.m. zakelijke verplichtingen. Hierdoor vervalt agendapunt 8. 
Verder geen wijzigingen of aanpassingen voorgesteld. 
 
Ad 3. Mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken m.b.t. deze vergadering anders dan een paar afmeldingen van leden en genodigden. 
Er is wel een nieuwe Europese regelgeving op komst en Fred geeft een korte uitleg wat dit inhoudt voor verenigingen. 
De “Algemene Verordening Gegevensbescherming” wordt met ingang van 25 mei 2018 Europawijd van kracht en 
daarmee vervalt alle nationale regelgeving voor privacy bescherming. Eén van de hoofdpunten van de nieuwe 
verordening is dat leden geïnformeerd moeten zijn over welke gegevens verwerkt worden en hun toestemming 
moeten geven dat de vereniging hun gespecificeerde persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Daartoe heeft de 
secretaris een formulier, op naam, voorbereid ter ondertekening. Ook zal op enigerlei wijze vastgelegd moeten 
worden wie toegang tot de gegevens heeft en op welke (veilige) wijze deze bewaard worden. Daartoe zal nog even 
bekeken worden wat de meest toepasselijke vorm is, een extra document of opname in het huishoudelijk reglement. 
Dit zal in de loop van 2018 geregeld worden. 
 
Ad 4. Goedkeuring jaarstukken 
 
- Notulen 2017 
De notulen per pagina doorlopen. 
 
Goedgekeurd zonder wijzigingen. 
 
Piet Dorssers vraagt naar de betrokkenheid van de beschermheer bij het koor. De voorzitter antwoord dat zijn 
afwezigheid inherent is aan de functie van hem bij DSM en de daarmee gepaard gaande volle agenda. Hij geeft wel 
aan dat hij goede hoop heeft dat Dimitri op 25 maart aanwezig zal zijn bij ons jubilarissenconcert. Verder geeft hij aan 
dat de contacten die het DB met de beschermheer heeft ook zeer positief zijn en dat Dimitri altijd in positieve zin 
begaan is met de koorperikelen en waar mogelijk steun geeft in welke zin dan ook. 
 
- Jaarverslag 2017 
Het jaarverslag per pagina doorlopen. 
 
Goedgekeurd zonder wijzigingen. 
 
- Financiële verslag 2017 en begroting 2018 
Financieel verslag wordt ter inzage uitgereikt. 
 
De penningmeester zegt dat de kascontrole commissie op 9 februari 2018 bij elkaar is geweest en geeft een 
gedetailleerde uitleg over de financiële posten van het verslag. Er is natuurlijk en helaas een kleine terugloop van 
contributie inkomsten te zien doordat het ledental toch terugloopt door het wegvallen van leden. Ondanks dat zijn we 
nog steeds een financieel gezonde vereniging. De contributieverhoging m.i.v. 2018 is hier mede debet aan. 
Sabic is, na enig aandringen, toch haar financiële toezeggingen voor 2017 nagekomen. Pogingen om Sabic over de 
streep te trekken voor voortzetting in 2018 en daarna is helaas mislukt en hiermee valt ook een stukje inkomsten weg. 
Echter DSM heeft bij monde van onze beschermheer gegarandeerd dat dit gemis d.m.v. projectondersteuning zeker 
gecompenseerd zal worden. Het bestuur zal een proces in gang zetten voor naamaanpassing (mannenkoor DSM). 
 
[Joost Hillemans vraagt of bij naamaanpassing, naar mannenkoor DSM, ook het logo een meer eigentijds gezicht zou 
kunnen krijgen? Het antwoord hierop is dat binnen het bestuur al enige brainstorming heeft plaatsgevonden, maar dat 
inbreng vanuit de leden zeker welkom is.] 
 
Frank zegt dat de concertreis naar Amsterdam wat duurder is uitgevallen dan beraamd, maar daar tegenover staat 
dat we met de verkoop van de piano in 2017 een aardige onbegrote inkomstenpost hebben gehad en dat 
compenseert dan weer e.e.a. 
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Ondanks dat we nog steeds een financieel gezonde vereniging zijn denkt de penningmeester dat bij toekomstige 
evenementen toch soms een eigen bijdrage gevraagd zal moeten worden om de kosten binnen de begroting te 
houden. 
 
Ad 5. Verslag kascontrolecommissie + dechargeren bestuur 
Wim Bousardt, als woordvoerder van de kascontrolecommissie, zegt op 9 februari j.l. bij Frank de boeken te hebben 
gecontroleerd. De kascontrole commissie geeft aan dat de boeken zeer goed verzorgd en toegankelijk waren. 
Steekproefsgewijze controles hebben geen afwijkingen aan het licht gebracht. Het financiële beleid geeft zeker een 
duidelijk gevoel van vertrouwen. 
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 Wim Bousardt aftredend en meldt Jo Raats zich spontaan als opvolger. Piet de Groen, 
als tussentijds opvolger van de overleden Pierre Storcken, en Harrie Verboort beginnen aan hun tweede termijn. 
 
Hiermede is de samenstelling van de kascontrolecommissie voor het boekjaar 2018 als volgt: 
 
Harrie Verboort  (2de termijn) 
Piet de Groen  (2de termijn) 
Jo Raats  (1ste termijn)   
 
Het financiële gedeelte wordt afgesloten met een welgemeend “dankjewel” en de voorzitter last agendapunt 5½ in, om 
een aantal mensen een flesje wijn aan te bieden voor bewezen diensten. Dat zijn Wim Bousardt (als aftredend 
voorzitter van de kascontrole commissie), Joost Hillemans (als assistent penningmeester), Frits Smeets (als 
Lottobeheerder), Johan Wierts (als bibliothecaris in 24/7 dienst) en last but not least de dirigent. 
 
 
Ad 6. Bestuursverkiezing 
Periodiek aftredend zijn Wim Hendrix (voorzitter), Nico Nagtzaam (2de secretaris) en Jan Geurts (Organisatie 
commissie). Allen stellen zich herkiesbaar en er zijn geen aanmeldingen van nieuwe kandidaten. 
Omdat de voorzitter zelf onderwerp van verkiezing is, geeft hij de leiding van de vergadering kortstondig in handen 
van de vicevoorzitter Frank. 
Frank benadrukt dat we ons gelukkig moeten prijzen dat we een voorzitter hebben die zich met zoveel energie inzet 
voor onze vereniging en die daarnaast zo vele contacten heeft in een netwerk dat uiterst belangrijk is voor ons koor. 
Er wordt bij handopsteken vastgelegd dat verkiezing per handopsteken geaccepteerd wordt door de vergadering. 
Wim wordt met algemene stemmen herkozen als voorzitter voor de komende drie jaren (spontaan flesje wijn van de 
dirigent). 
Frank geeft de hamer terug aan de herkozen voorzitter, die de herkiezing van de twee andere bestuursleden aan de 
orde stelt. 
Ook Nico en Jan worden bij handopsteken, met algemene stemmen, herkozen. Hierbij ontstaat een magische Hans 
Klok act, waarbij het mogelijk blijkt te zijn met een beperkt aantal flessen wijn een grote(re) groep personen te fêteren.  
 
De bestuurssamenstelling blijft 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 benadrukt dat het koor inmiddels een groot aantal leden heeft met een respectabele leeftijd en dat de 
doelstellingen daar op aangepast dienen te worden. Als we grote zaken willen aanpakken zal dat alleen mogelijk zijn 
in een samenwerkingsverband. Door het aantal kooroptredens te beperken en daarnaast een paar projecten per jaar 
in samenwerking met anderen te plannen, zal het nog steeds mogelijk blijven om hoogstaande uitvoeringen te geven. 
Om de kwaliteit te handhaven zal er misschien wat meer tijd in geïnvesteerd dienen te worden (misschien iets 
langzamer, maar dan wel goed) 
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Ad 8. Woord aan de beschermheer 
Vervallen. 
 
Ad 9. Planning activiteiten 2018 
Jan, als voorzitter van de organisatie commissie, presenteert een overzicht van zaken die nog voor 2018 op de rol 
staan. 
25 maart: 
Huldiging van onze jubilarissen in Asta Beek. Hoofdzakelijk een familieconcert waarbij de intieme sfeer de hoofdrol 
speelt. Het programma start met het samenkomen om ongeveer 14:00 uur en wordt opgedeeld in twee blokken, een 
huldigingsdeel en een hoofdzakelijk muzikaal deel. Het streven is om rond 18:30 uur tot een afronding van de middag 
te komen. 
 
6 juli: 
Het Earth programma in openluchttheater te Valkenburg. Overleg is lopende. 4 juli een generale repetitie. 
 
25 november: 
Verzoek van Carnavalsvereniging “De Swentibolders” voor een opluistering van een mis  n.a.v. een treffen van Bond 
van Carnavalsverenigingen Limburg. O.L.Vr. kerk Bloemenmarkt, Geleen-Lindenheuvel. 
 
17 en 19 december: 
De jaarlijkse kerstconcerten voor de ouderen in Heerlen en Sittard-Geleen. Over de invulling van deze concerten, die 
in het kader van 100 jaar FSI staan, is nog overleg gaande. 
 
Januari 2019: 
Voorstel om, in navolging van 2018, weer een matinee nieuwjaarsconcert met RMK21 te houden in de Brikke Oave, 
Brunssum. 
 
Ad 10. Rondvraag en sluiting 
Piet Dorssers komt nog eens terug op de kwestie van het wegvallen van de overlijdens advertenties. Hij vindt het bij 
nader inzien toch jammer dat wij ons niet meer in de kranten presenteren bij het overlijden van een koorlid. 
De voorzitter antwoordt dat we op een andere en meer persoonlijke manier de directe nabestaanden contacteren, 
maar dat het punt nog eens, in de komende bestuursvergaderingen, ter tafel wordt gebracht. 
 
Frits Smeets komt, zoals hij zelf zegt, met een herhaalde oproep om het mis-repertoire in een wat moderner en meer 
herkenbaar jasje te gieten en dit zowel voor de vrolijke als de droevige opluisteringen. 
De dirigent antwoord dat dit zeker in de bedoeling ligt, maar dat dit wel ingestudeerd moet kunnen worden en het koor 
heeft momenteel moeite genoeg om de werken in te studeren voor de komende uitvoeringen. Het blijft echter onder 
de aandacht en als er ruimte is zal hier zeker op ingespeeld worden. 
 
Geen kwesties meer voor de tweede ronde en hiermede valt de hamer als slot van een positieve en vruchtbare 
vergadering. 
 
 
 
 
Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 13 maart 2019. 

 

 

 

 

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


