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 NOTULEN 
Algemene Jaarvergadering Nr. 68 van “Mannenkoor DSM” 
Datum:   13 maart 2019 
Aanvang:  20:15 uur 
Locatie:  ’t Volkshoes Geleen 
 
Opgemaakt door: Fred Wissink [Nieuwstadt, 18 maart 2019] 
 
Aanwezig volgens presentielijst: 
41 koor- en bestuursleden 
 
Afgemeld: 
10 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 2018 en Jaarverslag 2018 Voorzitter/ Secretaris 

- Aanpassing Huishoudelijk Reglement  (AVG) Voorzitter/Secretaris 

- Financieel verslag 2018 en begroting 2019 Penningmeester 
(ter inzage gegeven tijdens de vergadering) 

5. Verslag kascontrolecommissie + dechargeren bestuur Voorzitter 
- Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.  

6. Bestuursverkiezing Voorzitter 
7. Woord aan de Dirigent (indien gewenst)  

8. Woord aan de Beschermheer (indien gewenst) 

9. Verslag Commissies: 

- Planning activiteiten 2019   (Evt. 2020) Voorzitter Org. Cie 

10. Rondvraag en sluiting Voorzitter 
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Ad 1. Opening vergadering 
Na een dik uurtje repeteren i.v.m. het komende jubilarissenconcert ging de 68ste Algemene Jaarvergadering van het 
Mannenkoor DSM om rond half negen van start. 
De voorzitter heet een ieder welkom, incl. ons inmiddels niet meer zingende lid Wim Nusser, en hij legt in zijn 
welkomstwoord wederom de nadruk op de solidariteit binnen ons koor en de openheid en wisselwerking tussen leden 
en bestuur en de leden onderling, want dat hebben we ook in 2018 toch weer moeten tonen. Ook werd aangehaald 
dat samenwerking een steeds grotere rol zal spelen om op niveau te blijven presteren. 
Op 24 maart in het Asta theater te Beek staat er voor de tweede achtereenvolgende keer een jubilarissen- / 
familieconcert op de rol, voor weer een vijftal koorjubilarissen, waaronder wederom één 60 jarig lidmaatschap. 
Hetgeen weer een mooie gelegenheid is om de goede onderlinge verhoudingen binnen het koor te onderstrepen. 
(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 de afmeldingen van leden en genodigden. 
 
Ad 4. Goedkeuring jaarstukken 
 
- Notulen 2018 
De notulen per pagina doorlopen. 
 
Goedgekeurd zonder wijzigingen. 
 
- Jaarverslag 2018 
Het jaarverslag per pagina doorlopen. 
 
Goedgekeurd zonder wijzigingen. 
 
- Aanpassing huishoudelijk reglement (AVG) 
In verband met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2018 hebben inmiddels alle 
leden schriftelijk hun toestemming verleend aan de vereniging om een gedefinieerde set van persoonsgegevens te 
mogen gebruiken voor administratieve doeleinden. Daarnaast is het vereist dat de vereniging de regels en rechten 
omtrent deze verordening documenteert en beschikbaar stelt aan alle leden. Reeds in de vorige jaarvergadering was 
besloten om hiervoor geen separaat document te maken, maar dit middels opname in het huishoudelijk reglement te 
doen. In 2018 was reeds een concept aanpassing gerealiseerd en deze wordt nu in stemming gebracht ter 
goedkeuring van de leden. 
De aanpassing van het huishoudelijk reglement wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 
De secretaris zal het document aanpassen en zoals gebruikelijk beschikbaar stellen via de ledenpagina van de koor-
website. De secretaris vraagt, uit milieuoverwegingen, om af te zien van volledige papieren kopieën van het 
gewijzigde huishoudelijke reglement en de minimaal gewijzigde statuten (alleen naamwijzing). Deze kunnen echter op 
verzoek te allen tijden als gedrukte versie door de secretaris beschikbaar worden gesteld. 
 
Omdat hier ook nog eens de gewijzigde statuten ter sprake kwamen, heeft Piet Dorssers een opmerken dat hij het erg 
jammer vindt dat te toevoeging “Geleen” weggevallen is in de naam van het koor. Dit was volgens hem onderdeel van 
de officiële naam. De secretaris checkt tijdens de vergadering de vorige en de huidige statuten en stelt vast dat er 
geen verdere wijzigingen zijn doorgevoerd dan alleen de naam, “Mannenkoor DSM•SABIC” naar “Mannenkoor DSM”. 
Mogelijk dat dit in de allereerste statuten van “Mannenkoor DSM Research” nog wel het geval is geweest. De 
secretaris geeft aan dat de koornaam bij PR-zaken meestal wel de toevoeging “Geleen” draagt, zoals b.v. bij 
oorkonden van het KNZV, waarop de naam “Mannenkoor DSM Geleen” prijkt. 
 
- Financiële verslag 2018 en begroting 2019 
Financieel verslag wordt ter inzage uitgereikt. 
 
In de toelichting op het verslag 18 en de begroting 19 meldt de penningmeester dat door het wegvallen van de Sabic 
bijdragen er enige gaatjes zijn gevallen in het financiële verslag. Er ligt echter nog steeds de toezegging van onze 
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beschermheer dat er op projectbasis en met duidelijke omschrijving van de kosten, deze weggevallen gelden door 
DSM zullen worden gecompenseerd. Een eerste voorbeeld daarvan is het kostenplaatje van het gehele proces van 
naamwijziging. De penningmeester benadrukt ook dat ondanks een lichte krimp van kapitaal, we nog steeds een 
financieel gezonde vereniging zijn met voldoende liquide middelen en een zeer stabiele en realistische begroting.  
Hij geeft tevens aan dat het verslag ook enige grotere afwijkingen vertoont t.a.v. de begroting, omdat bepaalde 
kostenposten overgeheveld zijn naar een andere financiële categorie. Een voorbeeld hiervan zijn de kosten van het 
kopiëren van partituren, die voorheen als administratieve kosten werden opgevoerd en nu als kosten partituren. 
Na het doorlopen van verslag en begroting, overigens met duidelijke en gedetailleerde uitleg bij alle posten, was het 
tijd voor het woord aan de kascontrolecommissie. 
 
Ad 5. Verslag kascontrolecommissie + dechargeren bestuur 
Piet de Groen, als woordvoerder en enige aanwezige van de kascontrolecommissie, zegt op 28 februari j.l. bij Frank 
de boeken te hebben gecontroleerd. De kascontrole commissie geeft aan dat de financiële administratie zeer goed 
verzorgd en overzichtelijk was. Er werden geen afwijkingen aan het licht gebracht en het financiële beleid wordt als 
zeer degelijk ervaren. 
Hij adviseert, namens de kascontrole cie., het bestuur decharge te verlenen. Dit advies wordt door de vergadering 
overgenomen. 
 
- Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
In de kascontrolecommissie zijn Harrie Verboort en Piet de Groen aftredend en meldt wil Koumans zich aan als eerste 
opvolger. De vraag van Wim Nusser of ook niet zingende leden deel kunnen uitmaken van de kascontrolecommissie 
wordt met ja beantwoord en hiermede is ook de tweede vacante positie ingevuld. Jo Raats begint aan zijn tweede 
termijn. 
 
Hiermede is de samenstelling van de kascontrolecommissie voor het boekjaar 2019 als volgt: 
 
Jo Raats (2de termijn) 
Wil Koumans (1ste termijn) 
Wim Nusser (1ste termijn)   
 
De voorzitter bedankt alle betrokkenen voor hun vrijwillige inzet in deze. 
 
Ad 6. Bestuursverkiezing 
Periodiek aftredend zijn Frank Kroese (penningmeester) en Monique Vinken-Donko. Beide stellen zich herkiesbaar en 
er zijn geen aanmeldingen van nieuwe kandidaten. 
Er wordt bij handopsteken vastgelegd dat verkiezing per handopsteken geaccepteerd wordt door de vergadering. 
Zo worden zowel Monique als Frank met algemene stemmen herkozen.  
 
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 de situatie van het koor door het wegvallen van zangers en de toenemende leeftijd van 
de actieve zangers steeds meer aandacht en inspanning van beide zijden vraagt, om een goed prestatie niveau te 
handhaven. Zeker gezien de evenementen die op de planning staan, zoals medewerking aan het jubileumconcert 
Fanfare Schin op Geul (Valkenburg) en mogelijkerwijze de opening van Cultura Nova in Heerlen. En dan staat kerst 
2019 alweer op de lijst, waarbij voor dit jaar ook alweer de nodige aansprekende ideeën in de hoofden broeden. 
Misschien wat minder optredens, maar wel het niveau proberen te handhaven en waar nodig niet schromen voor 
samenwerking. Het zijn tenslotte het resultaat en de persoonlijke zangbevrediging die uiteindelijk tellen en de 
voldoening moeten schenken als resultaat van de geïnvesteerde arbeid. 
 
Sjaak Lambrichs vraagt of een derde kerstconcert in Kerkrade een goed idee zou kunnen zijn. De dirigent vindt 
zichzelf niet de juiste persoon om hier antwoord op te geven, maar geeft wel aan dat Heerlen en Kerkrade niet zo heel 
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ver van elkaar op de kaart liggen en dat geïnteresseerden uit Kerkrade mogelijk al in het Parkstadtheater aanwezig 
zijn en niet te vergeten dat ook St Lambertus ook hun eigen kerstconcert(en) hebben. 
 
Ad 8. Woord aan de beschermheer 
Vervallen. 
 
Ad 9. Planning activiteiten 2019 
Jan, als voorzitter van de organisatie commissie, presenteert een overzicht van zaken die nog voor 2019 op de rol 
staan. 
 
24 maart: 
Huldiging van onze jubilarissen in Asta Beek. Het programma is in grote lijnen gelijk aan het concert in 2018, met dien 
verstande dat op dit concert ook de doop van de nieuwe koornaam plaats vindt. Inzingen om 13:15 uur. 
 
15 juni: 
Jubileumconcert Fanfare Schin op Geul. De details van de dag zelf volgen nog. Wel staan al een aantal extra 
repetities gepland waar hoogstwaarschijnlijk 27 mei nog aan toegevoegd dient te worden. Ook hiervoor geldt dat de 
nadere details zoals tijden en plaats van handeling nog volgen. 
 
23 augustus: 
Opening Cultura Nova. De mondelinge toezegging voor deelname is gedaan en de dirigent krijgt in de tweede helft 
maart waarschijnlijk het gedetailleerde programma.  
 
16 en 18 december: 
De jaarlijkse kerstconcerten voor de ouderen in Heerlen en Sittard-Geleen. De invulling van deze concerten dient nog 
vastgesteld te worden in overleg met FSI. 
 
2020 
Januari: 
Voorstel om ook in 2020 de inmiddels nieuwjaarsconcert-traditie met RMK21 voort te zetten. 
Met grote waarschijnlijkheid op 12 januari. 
 
Voorjaar?: 
Er ligt een verzoek tot deelname aan herdenkingsactiviteiten i.v.m. sluiting van de mijnen in het Belgische Blegny. Dit 
zal waarschijnlijk ergens in het voorjaar worden (de mijnsluiting vond plaats op 31maart 1980). 
 
Na de woorden van de Jan neemt de voorzitter de gelegenheid te baat om even de aandacht te vestigen op die leden 
die  een extra bijdrage leveren in het koorgebeuren van onze vereniging. Onze gastvrouw Monique heeft voor deze 
keer het principe van “flesje wijn” verlaten en reikt aan enkelen van de gegadigden een doosje chocolade-
versnaperingen uit. 
De uitverkorenen zijn, in willekeurige volgorde: 

- Frits Smeets, voor zijn niet aflatende inzet als dé man van de lottoballetjes. 
- Joost Hillemans, als assistent van onze penningmeester die hij veel administratief werk uit handen neemt. 
- Johan Wierts, Die praktisch 24/7 beschikbaar is in het partituren productie- en uitlevercircuit. 

Dan is onze oud zanger Wim Nusser aan de beurt. Hij heeft midden 2018 zijn vocale activiteiten losgekoppeld van zijn 
lidmaatschap en had, omdat dit in de koorvakantie viel, van de voorzitter nog geen openbaar dankwoordje mogen 
ontvangen voor al zijn zangjaren in het koor. De voorzitter doet dat bij deze en Wim mocht het bekende bijbehorende 
flesje van Monique in ontvangst nemen. 
Dan is er nog de traditie van de zanger van het jaar, die vroeger altijd op de nieuwjaarsreceptie werd gehuldigd. Maar 
door een andere opzet van het jaarbegin wordt dit op de AJV gedaan. Dit Jaar is de keus gevallen op Wiel Stevens, 
ons altijd (vroegtijdig) aanwezige lid, die bijna letterlijk de rechterhand van de dirigent mag worden genoemd. Zowel in 
het opstartproces van de elektronische piano als ook op elk willekeurig moment tijdens de repetitie als het 
handgebaar van “potlood Wiel” van de directie verschijnt. Hij staat dan onmiddellijk zijn aantekenpotlood af aan de 
dirigent en moet vaak zonder verder omdat deze voor de rest van de repetitie tot baton wordt gepromoveerd. Dus 
Wiel dit jaar de terechte zanger van het jaar en ook hij mag zijn flesje van Monique in ontvangst nemen. 
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Ad 10. Rondvraag en sluiting 
Nico van de Pol vraagt of in het Asta theater EHBO attributen aanwezig zijn en dit wordt door Jan bevestigend 
beantwoord. 
 
Geen kwesties meer voor de tweede ronde en hiermede valt de hamer als slot van een positieve en vruchtbare 
vergadering. De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en wenst allen een voortzetting van zangactiviteiten 
in goede gezondheid. 
 
 
 
 
 
 
Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van dd mmm jjjj. 

 

 

 

 

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


