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Notulen 37e Algemene Ledenvergadering Rosmalens Mannenkoor op 5 maart 2020, na 

schorsing van de vergadering op 27 februari 2020. 

      

Aanwezig       : Wijnand Broeders, Bart Croughs, Leo Maas, Pierre van der Loo, Gerard van 

Santvoort, Ad de Jong, Paul Kortenhorst, Joh Sleutjes. 

  Emile Domsdorf, 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, Theo 

Manjé, Ruud Schmidt, Gerrit Schwarze, Sipke van der Woude. 

Afwezig m. k. :  Wim Bossink, Cees Buijs, Cor Gloudemans, Jan van Woerkom, Bas Bevaart, Bert 

van Wulfften Palthe, Frans Govers 

Afwezig z.k.    : Theo Hovers 

Afwezig m.k.  :  Ere-dirigent Fred van de Grint overeenkomstig artikel 25, sub 1van de statuten. 

 

1. Opening  

Om 20.48 uur heropende de voorzitter Jim van Brakel de 37e Algemene Ledenvergadering.  

 

Behandeld worden de punten 17 t/m 21 van de agenda in een andere volgorde. 

De rondvraagkandidaten van 27 februari komen bij agendapunt 20 aan het woord. 

 

De voorzitter opende met goed nieuws: de sollicitatiecommissie is in gesprek met een 

geschikte kandidaat: de juiste opleiding, veel ervaring met mannenkoren. Ook de 

gevraagde honorering lijkt passend. Na Koren op de Rosmolen zal een proefrepetitie 

plaatsvinden met deze dirigent. 

 

Vervolg van de agenda van de ALV d.d. 27 februari 2020, de punten 16 t/m 21.  

 

16. Verkiezing bestuursleden 

Twee bestuursleden – Jim van Brakel en Cees Buijs – treden af en stellen zich niet beschikbaar 

voor een nieuwe termijn. Bart Croughs stelt zich om gezondheidsredenen niet herkiesbaar. 

Horry Ghijsen heeft te kennen gegeven niet langer deel uit te willen maken van het nieuwe 

bestuur. 

 

Het bestuur draagt de volgende 4 kandidaten voor: 

Ad de Kort, met 6 jaar voorzitterservaring; 

Peter Hazelzet, met circa 9 jaar voorzitterservaring en veel bestuurservaring 

Leo Maas, met 10 jaar voorzitterservaring in de MC 

Frans Govers, met zeer vele jaren ervaring als penningmeester. 

 

Er is één tegenkandidaat in de persoon van Theo van der Plas 

 

Tijdens de schriftelijke stemming zijn 30 stemmen uitgebracht, als volgt: 

Ad de Kort 27 stemmen 

Peter Hazelzet 28 stemmen 

Leo Maas 27 stemmen 

Frans Govers 28 stemmen 

Theo van der Plas 11 stemmen 

 

In het nieuwe bestuur gekozen zijn derhalve Ad de Kort, Peter Hazelzet, Leo Maas en Frans 

Govers. 
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17. Verkiezing voorzitter 

In een afzonderlijke schriftelijke stemming wordt Ad de Kort met 24 stemmen gekozen tot 

voorzitter, welke functie hij, zoals hij aangaf, 2 jaar zal bekleden. 

 

Het nieuwe bestuur nam plaats achter de bestuurstafel en voorzitter Ad de Kort begon zijn 

voorzitterschap met een dankwoord aan het oude bestuur in zijn totaliteit en aan de 

aanwezige oude bestuursleden individueel. Daarbij overhandigde hij aan de “vertrekkende 

mannen” de traditionele fles wijn.  

 

Vervolgens behandelde het nieuwe bestuur de hierna volgende agendapunten: 

 

18. Voorstel aanpassing artikel 11 van het HR (Huishoudelijk Reglement) betreffende de MC. 

Een nieuw voorstel is als bijlage bijgevoegd. 

Na enkele vragen uit de vergadering en een toelichting van het bestuur werd deze 

aanpassing met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

19 Benoeming van de drie koorleden van de MC op basis van het nieuwe artikel 11 van het 

Huishoudelijk Reglement.  

Het bestuur stelde voor om de huidige koorleden van de MC te benoemen, t.w.: René 

Huijboom, Joh Sleutjes en Henk de Winkel. 

Theo van der Plas meldde zich eveneens aan als kandidaat voor de MC. 

 

René Huijboom, Henk de Winkel en Joh Sleutjes kregen ieder de meerderheid van de 

stemmen en zullen hun lidmaatschap van de MC voortzetten. 

 

20. Rondvraag  

Schriftelijk ingediende vragen: geen 

Overige vragen: de vragen van Theo van der Plas en Paul Kortenhorst zijn reeds tijdens de 

vergadering beantwoord. 

 

21. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.29 uur.  
 

Datum,      Goedgekeurd met …… wijziging(en) 

12-05-2020 

 

 

Horry Ghijsen      Ad de Kort 

Wnd. Secretaris     Voorzitter 


