Notulen Algemene Ledenvergadering 28 maart 2017
Locatie:
Aanvang:
Einde:

De Borenburg, Voerendaal
20.02 uur.
22.05 uur

Aanwezig:

Jo Beer, Bert Dané, Stan Groenen, Alfred Vaessen, André van Belkom, Huub Kamps,
Gerrie Loop, Harrie Loop, Giel Smeets, Ger Voogt, Hub Erven, Harm van Goor,
Harry Goessens, Luc Heres, John Keijbets, Jo Ladenstein, Herbert Leng, Ruud
Panhuysen, Ludo van Rossum, Peter Verberk, Fons van Binsbergen, Hans Emonts,
Jos Gerritsen, Toine Handels, Lou Houwman, Hub Moonen, John Snijders

Afgemeld:

Heinz Aretz, Jozef Sijstermans, Paul Vondenhoff

Speciale gast: Jan Gouders
Notulist:

Luc Heres

1. Opening
·

De voorzitter van het VMK, Bert Dané, opent de vergadering om 20.02 uur. Hij spreekt zijn
vreugde uit over de goede opkomst.
De voorzitter deelt mee dat elk aanwezig lid twee consumptiepenningen ontvangt. De penningen
kunnen aan de teek worden ingewisseld und sie werden dann wieder Wein.

·

De presentielijst gaat rond. Iedereen wordt gevraagd deze te tekenen.

·

Er zijn afmeldingen ontvangen van Heinz Aretz, Jozef Sijstermans (staaroperatie) en Paul
Vondenhoff (Niet-zingend lid)

·

Er zijn geen opmerkingen over de agenda. Deze wordt zonder wijzigingen aangenomen.

2. Notulen van de ALV van het VMK van 8 maart 2016
Tekstueel:
Pagina 3 regel 29: Ludo van Rossum merkt op dat de Z in “Commissie ZSAK” niet de afkorting is
van “Zoekt” maar van “Zoektocht”. De volledige betekenis van de “Commissie ZSAK” is derhalve:
“Commissie Zoektocht Samenwerking met Andere Koren”
Verder geen opmerkingen. De notulen van de ALV zijn hierbij gearresteerd.
Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen

3. Mededelingen en Ingekomen stukken
Koormanifestatie 2020
26 december 2020 bestaat het Mannenkoor David uit Spekholzerheide 100 jaar.
Ter gelegenheid van dit heugelijke feit heeft men het plan opgevat om een spectaculaire
korenmanifestatie te organiseren: een koor van ongeveer 3000 zangers met een optreden in het
Parkstad Stadion. Het VMK is van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen, en heeft dat in
principe toegezegd.
Zomerfestival 2017
9 juni gaat het Voerendaals Zomerfestival weer van start. Bij de opening van dit festival brengt
het VMK 3 liederen ten gehore. Voorts wordt op 11 juni gezongen voor wandelaars die het
Hoenshuis aandoen.
Korendagen 2017
Op 8 en 9 oktober organiseert het VNK (Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties) weer de
jaarlijkse Korendagen in de Oranjerie te Roermond. Dit jaar is het thema: Zingen in een groot
koor”
Een optie zou zijn om samen met MK David een aantal werken uit Verdi & Co uit te voeren.
Verdi & Co II
De 2e uitvoering van Verdi & Co, oorspronkelijk gepland in het voorjaar van 2017 is uitgesteld
naar 26 mei 2018 omdat het Wijngrachttheater met vertraging wordt opgeleverd en de solisten
pas dan weer ruimte hebben.
Seizoensafsluiting
Op 9 juli is er een Seizoensafsluiting met jeu de boules in het Boulodrome te Hoensbroek.
Kerstconcert
Dit jaar organiseren wij geen apart Kerstconcert in de Laurentiuskerk. In plaats daarvan luisteren
we de H. Mis van 16 december op en zingen na afloop nog enkele kerstliederen.
Gezamenlijk optreden met het Breuker Mannenkoor.
Het geplande gezamenlijke optreden in april/mei is afgeblazen omdat de voorbereidingstijd voor
hen te krap werd. Het verschuift nu naar oktober. Het Breuker Mannenkoor treedt in ieder geval
op tijdens ons Najaarsconcert. ( 28 okt )

4. Jaarverslagen
4.1. Secretarieel Jaarverslag inclusief verslag Muziekcommissie
·
·
·

Ludo van Rossum merkt op dat het aantal tenoren niet 6 is maar 7. Dat brengt het totaal
aantal leden van 47 op 48
Bert Dané merkt op dat zowel de subsidieaanvraag voor de Dodenherdenking op 4 mei als
die voor het Kerstconcert zijn afgewezen
Verder constateert hij dat wij afgelopen jaar bij elkaar 15 keer een uitvoering hebben
gegeven. Dit is best veel. De kwaliteit van de optredens is (naar zijn mening) altijd boven

·

verwachting geweest.
Ludo van Rossum merkt op dat er bij Verdi en Co geen ensembles aanwezig waren maar
louter solisten.
4.2. Verslag Club van 100 en PR activiteiten

·

Hub Erven vraagt wie er lid is van de RABO-bank. 11 personen steken hun vinger op.
Hebben deze leden afgelopen jaar een brief ontvangen met een oproep een stem uit te
brengen op de vereniging van hun voorkeur? Niet iedereen kan zich dit herinneren. Jammer
genoeg is door de situatie van de penningmeester het VMK niet aangemeld voor de clubactie.
Daarom is het VMK dit jaar de RABO-subsidie misgelopen.
In april/mei gaat er opnieuw een oproep uit van de RABO-bank om een stem uit te brengen
op de favoriete vereniging. De 11 leden worden aangespoord dit in de peiling te houden en
vervolgens een voorkeursstem uit te brengen, uiteraard op het VMK.

·

De Familie Eurlings heeft € 101,- gedoneerd aan het VMK als dank voor het optreden bij de
receptie ter gelegenheid van het 101-jarig bestaan van de firma.
4.3. Afwezigheid repetitie

·

Dit jaar was alleen de heer Niemand 0 keer afwezig bij de repetities. De heer Niemand krijgt
een heerlijke fles wijn overhandigd.
Pauze

5.

A. Verslag Kascontrolecommissie
De Kascontrolecommissie had een andere samenstelling dan aanvankelijk beoogd. Omdat
Giel Smeets i.v.m. ziekte en overlijden van Michiel Scheijen het penningmeesterschap
tijdelijk had overgenomen, kon hij geen lid meer zijn van de Kascontrolecommissie. John
Keijbets werd bereid gevonden om zijn plaats in te nemen en samen met Hans Emonts de
boekhouding te controleren.
Dit hebben zij gedaan en zij hebben geen onoorbare zaken kunnen vinden. Zij verzoeken
daarom de ALV de penningmeester te dechargeren.

B. Financieel Verslag
5.1. Balans en Exploitatierekening
·

·

Er staat nog een borg voor 6 insignes op de balans. 6 leden hebben indertijd namelijk een
borg voor deze insignes betaald. Wordt het niet eens tijd om deze borg terug te betalen? De
insignes hebben we toch niet meer nodig voor nieuwe leden. De insignes hoeven dus niet
meer teruggegeven te worden.
Zangers die indertijd voor Verdi & Co een partnerkaartje hebben gekocht á raison van € 10,kunnen dit bedrag conform afspraak terug krijgen. Het staat iedereen echter vrij om er van af
te zien. De penningmeester wikkelt dit met de betreffende personen af.

·
·
·

5.2. Begroting 2015
Er worden geen reserveringen meer gemaakt voor concertreizen. In plaats daarvan zijn de
reserveringen voor concertavond en andere optredens verhoogd.
De reserves worden langzaam afgebouwd en gebruikt voor activiteiten als bijvoorbeeld de
seizoensafsluiting.
De waarnemend penningmeester wordt gedechargeerd en bedankt.

6. Nieuwe Kascontrolecommissie
·

Ger Voogt meldt zich wederom aan als kandidaat. Samen met John Keijbets zal hij de
Kascontrolecommissie 2017 gaan vormen.

7. Jubilaris
·

Giel Smeets is lid sinds 1992 en viert zijn 25-jarig jubileum. De voorzitter overhandigt hem
een (geantidateerde) oorkonde. Giel heeft ook recht op een speldje, maar dat wordt komende
repetitie opgespeld.

8. Bestuurssamenstelling
·
·
·
·

9.

De voorzitter, Bert Dané, is aftredend en herkiesbaar. Omdat hij niet zijn eigen
herverkiezing kan voorzitten, draagt hij de voorzittershamer tijdelijk over aan de
vicevoorzitter, Hub Erven.
De vicevoorzitter informeert of er nog tegenkandidaten zijn. Die zijn er niet. Er zijn ook geen
bezwaren tegen de huidige voorzitter. Daarop wordt er gestemd en wordt de voorzitter bij
acclamatie herkozen.
Ger Voogt verwoordt namens alle leden dat iedereen het erg op prijs stelt dat de voorzitter
bereid is aan een nieuwe termijn te beginnen.
Stan Groenen heeft zich aangemeld als kandidaat voor het penningmeesterschap. Ook hij
wordt met acclamatie gekozen. Applaus.

Rondvraag
·
·

Jan Gouders deelt mee dat er tijdens de VMK-mis van zondag 2 april geen Ave Maria en
geen Jauchzet Gott wordt gezongen.
Alfred Vaessen vraagt zich af waarom er zoveel leden hun lidmaatschap hebben opgezegd.
De voorzitter antwoordt dat twee leden hun zingend lidmaatschap hebben beëindigd vanwege
hun gevorderde leeftijd. Het zingen werd hen te zwaar. Zij zijn nog wel lid maar zijn
toegetreden tot het Gilde van de Niet-zingende Leden. Eén lid heeft zijn lidmaatschap
beëindigd omdat hij te veel concurrerende andere hobby’s heeft.

·
·
·
·
·

André van Belkom wil het bestuur een compliment geven. Waarvoor dank.
Huub Kamps vraagt zich af waarom het niet is gelukt om samen stukken in te studeren met
het Breuker Mannenkoor. Is er bij het BMK wel voldoende wil aanwezig?
Bert zegt dat het daar niet aan schort. De voorbereidingstijd was gewoonweg te kort. Wij
streven nu naar een gezamenlijke uitvoering tijdens ons Najaarsconcert op 28 oktober
aanstaande.
Hub Moonen dringt er op aan om tijdens of vlak voor een optreden niet te gaan schuiven met
de stoelen. Als je een stoel wil verplaatsen, til hem dan op. Schuiven is irritant.
Lou Houwman doet weer een oproep om meer discipline te betrachten tijdens een optreden.
Niet kletsen bijvoorbeeld. Help elkaar daarbij.

10. Sluiting
Speciale woorden van dank gaan uit naar:
· Ludo van Rossum voor zijn inspanningen in de Muziekcommissie tbv het welslagen van het
project Verdi & Co.
· Wim Hulscher voor zijn rol van webmaster
· Hub Moonen voor zijn rol als afficheontwerper
· Hans Emonts voor het klaar zetten van de stoelen bij iedere repetitie

De Algemene Ledenvergadering wordt om 22.05 uur afgesloten.

