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Rosmalens   

mannenkoor 

 
 
Notulen 37e Algemene Ledenvergadering Rosmalens Mannenkoor op 27 februari 2020.  

    

Aanwezig       : Wijnand Broeders, Bart Croughs, Leo Maas, Gerard van Santvoort.  

  Frans Govers, Ad de Jong, Paul Kortenhorst, Joh Sleutjes. 

   Horry Ghijsen, Aad Goedings, Peter Hazelzet, Henk Heijstee, Wim van der Rijt, Pierre 

Spijkers, Henk de Winkel, Stanley van Maaren, Arnold van der Kamp, Jim van Brakel, 

Piet Heijmans, René Huijboom, Ad de Kort, Ruud Schmidt, Gerrit Schwarze, Sipke van 

der Woude. 

Afwezig m. k. :  Wim Bossink, Cees Buijs, Emile Domsdorf, Cor Gloudemans, Jan van Woerkom, Theo    

Manjé, Pierre van der Loo, Bas Bevaart, Bert van Wulfften Palthe 

Afwezig z.k.    : Theo Hovers 

Afwezig m.k.  :  Ere-dirigent Fred van de Grint. 

 

1. Opening  

Om 19.30 uur opende de voorzitter Jim van Brakel de 37e Algemene Ledenvergadering. Hij 

behandelt als centraal thema de begrippen solidariteit en onderlinge verbondenheid naar 

aanleiding van 2 ontvangen mails, t.w. van Paul van Dijk en van Fred van de Grint. 

 

De voorzitter bedankt secretaris Cees Buijs voor de omvangrijke administratie en voorbereiding van 

de ALV. Cees zelf is afwezig wegens medische behandeling. 

  

2. Vaststelling van de agenda 

De agenda is overeenkomstig het voorstel van het bestuur vastgesteld. 

 

Er zijn voorafgaand aan deze vergadering geen schriftelijke verzoeken voor de rondvraag 

ontvangen; Theo van der Plas en Paul Kortenhorst melden zich voor de rondvraag. 

 

3. Mededelingen bestuur 

Het promotiemateriaal voor Koren op de Rosmolen, bestaande uit affiches en flyers, is beschikbaar. 

De voorzitter vraagt de leden al dit materiaal zichtbaar op te hangen c.q. te verspreiden. 

 

Namens de sollicitatiecommissie deelt de voorzitter mede dat de procedure meer tijd kost en dat 

de commissie contact heeft gehad met diverse mannen en vrouwen, waarvan de leden de 

namen hebben doorgegeven. Wij zijn momenteel in gesprek met één geschikte kandidaat.  

 

4. Notulen 36e Algemene Ledenvergadering van 28 februari 2019. Notulen Extra ALV 11 april 2019 

en 18 april 2019. 

De notulen van deze vergaderingen zijn besproken in het bestuur zowel tekstueel als de voortgang 

van de afhandeling van de actiepunten. Bij notulen van de ALV van 28-2-2019, punt 11 merkt de 

voorzitter desgevraagd op, dat Yvonne Cox nog niet gevraagd is inzake de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Bij punt 19 moet staan: de leden van de MC zijn demissionair. 

Bij de notulen van de andere ALV’s van 11-4-2019, 18-4-2019 en van 6-6-2019 zijn geen 

opmerkingen geplaatst. De notulen van deze vergaderingen werden vervolgens door de 

aanwezige koorleden goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag 2019 van het bestuur 

Inzake het interim dirigentschap van Henk de Winkel tot en met Koren op de Rosmolen merkt Ad 

de Kort op, dat als de nieuwe dirigent later aantreedt, de periode van het interim dirigentschap 

door Henk moet kunnen worden verlengd.  

 

In de paragraaf betreffende de bestuurssamenstelling staat in de voorlaatste zin de naam van 

Cees Buijs onjuist gespeld. 
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Verder zijn er geen opmerkingen bij dit uitstekende verslag, dat door de aanwezige leden wordt 

goedgekeurd. 

 

6. Jaarverslag 2019 van de Muziekcommissie  

Er waren geen vragen dan wel opmerkingen over het verslag van de Muziekcommissie.  

 

7. Jaarplan 2019 

Het jaarplan 2019 is niet door het bestuur geëvalueerd omdat er door het – demissionaire – bestuur 

geen jaarplan is gepresenteerd. Er waren natuurlijk wel voornemens en de voortgang daarvan is in 

het jaarplan 2019 beschreven. De belangrijkste: 

 

- Koren op de Rosmolen is nu definitief in het voorjaar 2020 gepland; 

- Binnen het koor waren er 2 belangrijke enquêtes:  

o Een enquête over het repertoire zodat we van elkaar weten, wat we graag zingen 

o Een Meningen-Ideeën-Opmerkingen-peiling over allerlei uiteenlopende zaken. 

 

Arnold van de Kamp vraagt of de repetitor na Koren op de Rosmolen de dirigentfunctie blijft 

waarnemen, zolang er nog geen nieuwe dirigent is. De repetitor bevestigt dat hij hiertoe bereid is. 

 

8. Financiële verantwoording 2019  

De penningmeester gaf een toelichting op een aantal posten uit het overzicht baten en lasten 

2019. Financieel gezien was 2019 geen “duur jaar”, met name door het niet doorgaan van Koren 

op de Rosmolen en het niet behoeven in te boeken van bestuurskosten, die feitelijk zijn 

doorgeschoven naar 2020. In 2019 resteerde een positief saldo van € € 1914,05, welk bedrag wordt 

toegevoegd aan de reserves. 

 

9. Rapportage kascontrolecommissie 2019 

De kascontrolecommissie 2019 bestond uit voorzitter Gerrit Schwarze en Frans Govers. Gerrit gaf 

een toelichting over de bevindingen van de commissie zoals vastgelegd in het verslag (zie bijlage).  

 

10. Decharge bestuur: 

De kascontrolecommissie adviseerde de leden om de bestuur decharge te verlenen over het in 

2019 gevoerde financiële beleid.  De aanwezige koorleden stemden hiermee unaniem in.  

 

11. Benoeming Kascontrolecommissie 

De ledenvergadering gaat akkoord met de voordracht door het bestuur van Frans Govers als 

voorzitter. Ad de Jong meldt zich aan als lid. Als reserve lid treedt Stanley van Maaren aan. 

 

12. Voorstel Jaarplan 2020 

Een nieuw bestuur krijgt altijd te maken met de plannen, die het oude bestuur heeft opgesteld. Met 

het aankomend bestuur is afgesproken, dat die plannen op papier worden gezet in de vorm van 

een ”voorstel jaarplan 2020” 

 

We noemen in het document: 

- De nieuwe dirigent 

- Uitdagingen voor het koor 

- Ledenwerving 

- 40-jarig jubileum 

- Afrondingen 

 

Peter Hazelzet merkt op bij punt 2, lid 3 dat de keuze van een project op dit moment te bindend is, 

en dat hierbij zeker de nieuwe dirigent en de MC moeten worden betrokken. 

 

Henk Heijstee vestigt de aandacht op de 9 koorboeken (15e en 16e eeuw) van de Illustere Lieve 

Vrouwe Broederschap; dit naar aanleiding van een artikel over Capella Pratensis in het Brabants 

Dagblad van 17 februari 2020. Hij vraagt of het koor wellicht een van deze liederen kan gaan 

zingen. 
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Opmerking van Jim van Brakel over het project Dichters en Zangers: 

- Mooi project: ik houd van poëzie. 

- Moet gedragen worden door nieuwe dirigent 

- Iets van Ien: doet inmiddels iets met poëzie met een ander koor van haar (Facebook) 

- Mijn mening: elitair – volgens mij - geen publiekstrekker in ons dorp 

- Idee over projecties en vertellers: heel leuk – is ook mogelijk bij een meer aanspreekbaarder 

project. 

 

 

13. Voorlopige concertagenda 2020 

De voorzitter van de MC licht de voorlopige concertagenda toe. Jim van Brakel merkt op, dat de 

nummers 2 en 5 in het lijstje van voorgenomen optredens in 2020 geen optredens van het koor zijn. 

Tevens nuanceert hij de term “voorgenomen”. Deze activiteiten zijn weliswaar gepland, maar 

zullen en kunnen slechts worden uitgevoerd afhankelijk van de beschikbaarheid van mensen en 

middelen. 

 

14. Begroting 2020  

De begroting sluit met een tekort van € 880, dat ruim gedekt kan worden uit de reserves. Wij streven 

ernaar, dat vaste kosten (honorarium dirigent en repetitor, de zaalhuur en de contributie van de 

KBZON – totaal € 6.880) gedekt worden door de contributies. Dit is thans niet het geval en wij 

worden daardoor afhankelijk van de ontvangst van gemeentelijke subsidies, van onze 

adverteerders op de website en de inkomsten van optredens. Er kleven echter meer onzekerheden 

aan dit cijfer, daar ons ledental onder druk staat en belangrijke kostenposten zoals het honorarium 

van de dirigent lijken te stijgen. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de contributie, die 

voorshands op € 180 gehandhaafd blijft.  

 

Met inachtname van de genoemde onzekerheden en onder verwijzing naar punt 15 keurt de 

vergadering de begroting goed. 

 

15. Contributie 2020 

Naar aanleiding van de begroting 2020 ontspint zich een discussie over een noodzakelijke 

contributieverhoging tot ruim € 200 per jaar. Het besluit hiertoe zal echter door het nieuw te vormen 

bestuur moeten worden genomen. 

 

16. Voorstel aanpassing art. 11 van het huishoudelijk reglement 

Het wijzigingsvoorstel betreffende artikel 11 lid 1wordt middels handopsteken door de leden 

goedgekeurd. Het wijzigingsvoorstel betreffende artikel 11 lid 2 wordt teruggenomen en zal door 

het nieuw te kiezen bestuur worden behandeld. 

 

Schorsing 

Hierna wordt de vergadering geschorst. De resterende agendapunten zijn behandeld in een extra 

ALV op 5 maart 2020. 

 

 

 

Datum,        Goedgekeurd met …… wijziging(en) 

12-05-2020 

 

 

Horry Ghijsen,       Ad de Kort, 

Wnd. secretaris      Voorzitter 

 

 

 


