
 

 

Van Bestuur Rumor di Mare 

Aan Leden  
Lid van Verdienste: Peet van der Werf 
Dirigent: Harm Huson 

Datum: 26 januari 2012 

Onderwerp:  Toekomstvisie 

Beste koorleden, 

In de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering op maandag 12 maart heeft het bestuur onze 
toekomstvisie uit 2008 eens onder de loep genomen. Deze visie is toen in de ALV besproken en we 
waren benieuwd naar wat daarvan in de praktijk terecht is gekomen. Zo hebben we bekeken welke 
zaken nadere aandacht vragen, maar ook of er zaken zijn die een uitspraak van de leden tijdens de ALV 
2012 vragen. 

Wat er tijdens de ALV 2008 is besproken en vastgesteld over de toekomstvisie van het koor kun je 
nalezen in het verslag van de die vergadering. Dat kun je vinden op het interne deel van onze website 
onder Bestuur Rumor di Mare, tab Informatie 2008. 

We hebben per onderdeel van de in 2008 gepresenteerde toekomstvisie gekeken wat daarvan terecht is 
gekomen en waar nodig acties geformuleerd. Het resultaat van deze terugblik vind je in bijlage A. 
Geconcludeerd kan worden dat de in 2008 geformuleerde toekomstvisie ook nu nog geldt en dat er 
sinds 2008 goede vorderingen zijn gemaakt. Wel vergen bepaalde zaken, die toen zijn afgesproken, 
ook nu nog steeds aandacht. Gedacht moet worden aan het volgende: 

 Verversing van het repertoire van het koor; 

 Actualisering lijst met leden Klein Koor; 

 Training koorleden in begrip en uitspraak van de liedteksten, vooral die in de Franse taal; 

 Herschikking van de stemsoorten in het koor; 

 Herschikking voorzangers, vooral omdat de leden van Act of Mutiny niet altijd kunnen 
meezingen; 

 Stimuleren uit het hoofd te zingen; 

 Oefenen in beweging en mimiek; 

 Opstellen van koorleden tijdens optredens op basis van uitstraling in plaats van lengte; 

 Koorkleding tijdens optredens. 

Bij het merendeel van die zaken is de inbreng van onze dirigent Harm Huson van groot belang. We 
willen Harm eerst de tijd gegeven om zich in te werken en zullen daarna die zaken met hem bespreken.  

Het bestuur heeft ook besproken welke verandering zich de afgelopen vier jaar hebben voorgedaan en 
welke zaken er “rondzingen” die om een uitspraak van het bestuur en/of de ALV vragen. Het gaat 
hierbij om de volgende zaken:  

 Afname ledental; 

 Vervanging functionarissen; 

 De komst van Act of Mutiny; 

 Koorkleding; 

 Gezelligheid vergeleken met kwaliteit. 

Het resultaat van die bespreking vind je in bijlage B.  

Het gepresenteerde in bijlagen A en B geven je de achtergrond voor de voorstellen die het bestuur zal 
presenteren tijdens de ALV 2012. Bij de stukken voor die ALV die je binnenkort ontvangt, tref je o.a. 
voorstellen aan voor:  

 Het stoppen met het werven van donateurs; 

 Het stoppen met de uitgave van de Scheepspost; 

 Het actief werven van nieuwe leden; 

 Het aanpassen van de koorkleding.  
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Bijlage A Toekomstvisie Zeemanskoor Rumor di Mare en de vorderingen sinds begin 2008 

Koers repertoire 

Voornemen in 2008 Status eind 2011 Analyse / Acties 

 Voortzetting huidig beleid. 

 Selectieve toevoeging populaire 
zeemansliederen. 
Toevoeging van Nederlandse- of buitenlandse 
populaire liederen alleen op basis van 
originaliteit en bijzondere uitvoering. 

 De jaarlijkse aanwas zal voornamelijk 
buitenlands zijn. 

 Voorstel liederen door leden. 

Sinds begin 2008 zijn er drie liederen aan het 
repertoire toegevoegd, waarvan twee met 
voorzanger. Deze zijn alle Engelstalig. 

Het repertoire bestaat uit 107 liederen, waarvan 
80 met een voorzanger. 

50 Engels 
39 Nederlands 
7 Frans 
3 Duits 
8 diverse ander talen 

Het bestuur heeft in 2010 besloten dat het aantal 
liederen niet meer mag groeien. Er mag dus slecht 
een lied aan het repertoire worden toegevoegd als 
er ook een lied uit het repertoire wordt verwijderd. 

Het repertoire van het koor is vrij stabiel.  

Het merendeel van de liederen is de afgelopen 
jaren tijdens een optreden wel een keer gezongen.  

Een handvol liederen wordt nooit gezongen. Deze 
liederen zouden plaats kunnen maken voor 
nieuwe. Het uitgangspunt dat het totale 
repertoire van Rumor niet groter wordt, zal 
worden gehandhaafd. Eén lied erbij betekent dus 
dat er ook een lied van het repertoire moet 
afvallen. 

De muziekcommissie zal criteria formuleren die 
worden gebruikt om te bepalen of een lied al dan 
niet kan worden afgevoerd (naar een slapende 
lijst).  

Alle koorleden hebben de gelegenheid om nieuwe 
liederen voor te dragen voor het repertoire. De 
muziekcommissie beoordeelt deze en besluit 
eventueel tot opname in het repertoire. Ze 
communiceert haar eindoordeel naar de indiener.  

(klein) Koor en voorzangers 

Voornemen in 2008 Status eind 2011 Analyse / Acties 

 Voortzetting huidig beleid (klein) koor  Beleid m.b.t. klein koor is niet gewijzigd. Het 
klein koor treedt ongeveer vier keer per jaar op 
in wisselende samenstelling. 

Niet alle leden zijn op de hoogte van de afspraken 
met betrekking tot het klein koor.  

Alle koorleden kunnen zich aanmelden voor het 
klein koor. Of men ook daadwerkelijk mag 
deelnemen aan het klein koor hangt af van twee 
voorwaarden: 

 goed kunnen zingen; 

 uit het hoofd kunnen zingen. 

De reden daarvan is dat het klein koor veelal 
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wordt gevraagd voor commerciële doeleinden, 
met andere woorden: er wordt over het algemeen 
goed voor betaald. Dat houdt in dat we geacht 
worden kwaliteit te leveren.  

Als een koorlid niet geschikt wordt bevonden, dan 
wordt hem dat uitgelegd.  

De zangers worden individueel gevraagd. Omdat 
meer leden zich hebben opgegeven dan doorgaans 
nodig zijn, worden hierin keuzes gemaakt waarbij 
roulatie uitgangspunt is. 

Zijn er voor een optreden van het klein koor geen 
leden beschikbaar om voldoende kwaliteit te 
kunnen garanderen, dan wordt het optreden 
afgezegd.  

De samenstelling van het klein koor bepaalt de 
keuze van de te zingen liederen.  

 Training koorleden uitspraak en begrip 
liedteksten 

 Aan uitspraak training en begrip van de 
teksten is minimaal aandacht besteed. 

Het merendeel van de liederen, 89 van de 107, is 
in de Engelse of Nederlandse taal. Met die 
liederen zijn er niet echt problemen met uitspraak 
en/of begrip. 

De uitspraak en begrip van Franse liedteksten 
komt voor verbetering in aanmerking. Het koor 
beschikt over leden die de Franse taal goed 
beheersen en zouden kunnen assisteren bij 
uitspraaklessen.  

De muziekcommissie is gevraagd op korte termijn 
met een voorstel te komen. 

 Herschikking stemsoorten koor  Incidenteel is een koorlid in een andere 
stemsoort geplaatst. Dit punt is niet 
structureel aangepakt. 

Met Harm zal worden besproken of herschikking 
nodig is.  

 Afstemming voorzanger op 
stem/kwaliteit/expressie naar lied 
Muziekcommissie kiest voorzanger/vervanger 
 
Een ieder kan zich opgeven als voorzanger 
voor een bepaald lied. De muziekcommissie 

 Alle leden hebben de mogelijkheid gehad aan 
te geven voor welke liederen zij als voorzanger 
in aanmerking wensten te komen. Extra 
oefensessie zijn gehouden om de potentiële 
voorzangers te beoordelen. Uiteindelijk is in 
nauwe samenspraak tussen de dirigent en de 

Per lied zijn er twee voorzangers die in principe 
gelijkwaardig zijn en bij toerbeurt voorzingen. 

Een lied kan maximaal één voorzanger hebben 
die lid is van Act of Mutiny. Dit om te voorkomen 
dat bij afwezigheid van de leden van Act of 
Mutiny wegens een eigen optreden dat lied niet 
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beslist.  
 
Een ieder kan zich opgeven voor het klein 
koor. Deelname vereist tekstkennis en geen 
angst om te bewegen. 
 
Meer nadruk op de juiste stem en mimiek bij 
een bepaald lied nastreven. 
 
De keuze van een voorzanger is niet voor 
altijd en bij nieuwe liederen wordt tijdens het 
instuderen tijdens de repetities, de keuze 
bepaald. 

muziekcommissie een keuze gemaakt.  
 
Per lied zijn er nu in principe twee voorzangers 
die als gelijkwaardig worden behandeld 
(m.a.w. er is geen sprake meer van een 
voorzanger en een vervanger).  
 
Twaalf liederen hebben voorzangers die lid 
zijn van Act of Mutiny. 
 
Een aantal liederen beschikt nog niet over 
voorzangers of heeft slechts één voorzanger.  
 
In praktijk wordt de lijst met voorzangers 
meestal goed gehanteerd 

op de liederenlijst geplaatst kan worden. Voor een 
lied met twee Act-zangers moet dus een andere 
geschikte voorzanger worden gevonden. (zie ook 
later bij “Act of Mutiny”)  

Besloten is dat actief voorzangers worden 
geworven voor de vacante liederen en voor de 
liederen die alleen door de leden van Act of 
Mutiny worden voorgezongen.  
Het initiatief voor nieuwe voorzangers ligt bij de 
dirigent en de muziekcommissie, die tijdens 
repetities actiever dan voorheen letterlijk hun oor 
te luisteren zullen leggen. Zij zijn verder ook alert 
op signalen van leden met ambitie en kwaliteiten 
om voor te zingen. In voorkomende gevallen zal 
het lied eerst buiten de reguliere repetitie kunnen 
worden voorgezongen.  
De dirigent heeft het laatste oordeel. 

De muziekcommissie zal de lijst met voorzangers 
actueel houden en strikt hanteren. 

Repetities 

Voornemen in 2008 Status eind 2011 Analyse / Acties 

 Begin 20.00 uur  In de meeste gevallen wordt op tijd met de 
repetitie begonnen. 

Geen specifieke actie nodig 

 Zes extra repetities van musici, voorzangers 
nieuwe liedjes 

 Er heeft een aantal extra repetities plaats 
gevonden (minder dan 6). 

Geen specifieke actie m.b.t. de voorzangers nodig. 

Met ingang van 2012 zal voorafgaand aan de 
repetitie een half uurtje worden geoefend met de 
instrumentalisten.  

 Stimuleren uit het hoofd zingen  Meerdere malen is de koorleden gezegd dat zij 
de liederen uit het hoofd moeten leren, maar 
daar bleef het dan ook bij. 

Zoals eerder opgemerkt zijn er van de 107 
liederen die op het repertoire staan 80 met een 
voorzanger. Van die liederen hoeft slechts het 
refrein uit het hoofd te worden geleerd. In de 
meeste gevallen is het refrein eenvoudig of een 
herhaling van wat de voorzanger heeft gezongen. 
In een aantal gevallen is er sprake van een 
wisselend refrein.  
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Het bestuur besluit dat tijdens repetities ook 
regelmatig zonder boek wordt gezongen. In de 
praktijk is gebleken dat men dan de teksten 
eerder oppakt dan wanner ze worden 
meegelezen.  

Begonnen wordt met het uit het hoofd leren van 
de refreinen. Te beginnen met de eenvoudige. 
Verder wordt elke maand één van de twintig 
liederen uit het hoofd geleerd die met het gehele 
koor worden gezongen. Na twee jaar kunnen we 
dan alle liederen uit het hoofd zingen.  

 Oefenen in bewegen en mimiek  Incidenteel is hier aandacht aan besteed. Een belangrijk aantal van onze koorleden heeft 
moeite met al dan niet spontaan bewegen. Dit zal 
pas veranderen als structureel aandacht aan 
bewegen en mimiek wordt besteed.  

Het bestuur zal met Harm, die ervaring op dit 
gebied heeft, overleggen hoe het beste hier mee 
om te gaan.  

Optredens 

Voornemen in 2008 Status eind 2011 Analyse / Acties 

 Meer beweging koor  Geen zichtbare verandering met 2008. Actie beweging: zie hierboven bij Repetities 

 Opstelling koorleden op basis van uitstraling 
i.p.v. lengte 

 Geen zichtbare verandering met 2008. Het bestuur besluit om hier echt werk van te gaan 
maken en in goed overleg met de betreffende 
koorleden te bevorderen dat enthousiaste 
koorleden met een goede uitstraling tijdens 
optredens vooraan komen te staan.  

Het gaat er bij optredens namelijk niet alleen om 
wat men hoort, maar ook om wat men ziet.  

 Kleding en hoofdbedekking volgens het 
Huishoudelijk Reglement 

 Wordt meestal aan voldaan. Als de koorleden 
zich niet aan de regels houden, werden ze daar 
meestal op gewezen. Ze mochten echter altijd 
wel gewoon meezingen tijdens een optreden. 

Het bestuur bevestigt wat in het Huishoudelijk 
Reglement is opgenomen met betrekking tot 
koorkleding tijdens optredens: “koorkleding is 
verplicht bij optredens, tenzij anders aangegeven. 
Geen koorkleding aan betekent niet mee zingen 
tijdens optredens.” 
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 Binnen- en buitenland 
Buitenlandse optredens geheel voor rekening 
van de leden. Door meerdaags verblijf zijn de 
kosten van dirigent en reiskosten hoger dan 
normaal. 

 In 2008 – Bremen 
In 2010 – Blankenberge 
Beide keren hebben de leden de reis- en 
overnachtingskosten zelf betaald. 

Geen specifieke actie nodig.  

 Repertoire afstemmen op publiek/locatie  Wordt meestal aan voldaan. Op bepaalde locaties komen liederen met 
voorzangers niet goed uit de verf.  

Vooraf zal goed moeten worden geïnformeerd 
naar de aard van de locatie. De te zingen liederen 
moeten daarop worden afgestemd. Ook moet een 
aantal reserveliederen achter de hand gehouden 
worden, zodat ter plekke nog kan worden 
ingegrepen. 

 Verbeteren aankondigingen  Jack Vlieland en Nanko van Kampen doen 
meestal de aankondigingen.  
Zij krijgen al doende meer ervaring. 

Geen verbeteracties nodig, wel zal de ploeg van 
aankondigers worden uitgebreid met John 
Schuijt. 

Vaarplan 

Voornemen in 2008 Status eind 2011 Analyse / Acties 

 Nieuwe CD in 2009  Uit Alle Windstreken 2 is in 2009 
uitgebracht. 

Geen specifieke actie nodig. 

 Verhoging contributie € 10  Zowel in 2008 als in 2010 is de contributie 
met € 10 verhoogd.  
De contributies waren voor: 
- 2008 € 110 
- 2009 € 110 
- 2010 € 120 
- 2011 € 120 

Verhoging van de contributie voor 2012 is 
waarschijnlijk nodig gezien de kosten in 2011 
(afscheid Jan Marten, kosten sollicitatieprocedure 
nieuwe dirigent) en de verwachte kosten in 2012 
(nieuwe mengtafel en het te organiseren festival). 

Zoals gebruikelijk zal op de ALV een 
contributievoorstel worden gepresenteerd. 

 Elk lid levert één donateur 
De verhoging kan beperkt blijven indien er 
actief donateurs worden geworven door de 
leden.  

 Hier is niets van terecht gekomen. Het aantal 
donateurs is de afgelopen jaren juist 
afgenomen. Donateurs krijgen minimale 
aandacht van het bestuur. 

We leveren geen duidelijke tegenprestatie voor 
donateurs. Met andere woorden: we hebben ze 
niet echt iets te bieden. Het administreren van 
donateurs gaat moeizaam en toen we de 
Scheepspost nog uitgaven, waren de kosten hoger 
dan de donaties. 
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De ALV wordt gevraagd in te stemmen met het 
voorstel geen energie meer in het werven van 
donateurs te steken. 

 Scheepspost. 
Scheepspost is een kostenpost en moet als 
nuttig worden ervaren. 

Scheepspost is in december 2010 voor het laatst 
uitgekomen. Er is weinig animo bij de leden om 
kopij aan te leveren. 

Wegens gebrek aan bijdragen in de vorm van 
kopij is in 2011 geen enkele Scheepspost 
uitgebracht.  

De ALV wordt voorgesteld met de Scheepspost te 
stoppen. 

 Nieuwsbrief Indien nodig wordt een nieuwsbrief uitgegeven. Geen specifieke actie nodig. 

 Website blijven gebruiken  
De website is ook een bron voor het 
verwerven van optredens. 

De website is gedurende 2010 grondig vernieuwd. 
Begin 2011 is de vernieuwde website in gebruik 
genomen. 

Geen specifieke actie nodig. 
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Bijlage B Veranderingen gedurende de jaren 2008 – 2011 en onderwerpen die rondzingen  

Afname aantal leden, geen wachtlijst Analyse / Acties 

Het ledental bleef de afgelopen jaren redelijk 
stabiel op 47 koorleden staan: vertrekkers werden 
gecompenseerd door nieuwkomers. Begin 2008 
was er een wachtlijst van twee personen. Nu is er 
geen wachtlijst. 

In 2011 hebben zes leden om verschillende redenen 
het koor verlaten en zijn er tot nu toe slecht vijf 
nieuwe leden bijgekomen, waarvan één weer is 
vertrokken.  

Het huidige aantal koorleden is 45.  

Er zijn ten minste drie redenen te noemen waarom het ledenaantal is verminderd:  

 in algemene zin staan Shantykoren niet meer zo in de belangstelling;  

 er is een grote keus aan Shantykoren waar men lid van kan worden;  

 wij hebben nooit echt aandacht aan het werven van nieuwe leden besteed.  

Minder leden, is minder contributie. Dus dient de vraag zich aan of het ledenaantal weer op peil moet 
worden gebracht (50). Andere vraag is of wij ons moeten richten op jongere koorleden.  

Het bestuur heeft besloten om tot actieve werving van nieuwe leden over te gaan, dat voor kwaliteit 
moet worden gekozen en dat een zangtest serieuze consequenties moet hebben.  

Tijdens de ALV wordt een plan plus begroting voor actieve werving van nieuwe leden gepresenteerd.  

 

Vervanging functionarissen. Analyse / Acties 

In juli 2010 gaf Frits van der Mark te kennen dat hij 
wilde stoppen met het regelen van de boekingen 
voor het koor. De toenmalige voorzitter Nanko van 
Kampen heeft het toen van hem overgenomen. 
Frits is nog tot eind 2010 beschikbaar geweest als 
vervanger.  

René Lignac heeft begin 2011, na twee 
zittingstermijnen van drie jaar, het bestuur 
verlaten. Kees de Winter heeft zijn plaats 
ingenomen als bestuurslid en als coördinator 
opbouwploeg. 

Jan Marten de Vries heeft per 4 oktober 2011 het 
koor als dirigent verlaten. Harm Huson is hem per 
21 november 2011 opgevolgd. 

Frits heeft sinds de oprichting van het koor de boekingen verzorgd en heeft een uitgebreid netwerk 
van contacten opgebouwd. Hij heeft in die jaren veel ervaring en expertise verworven. Daar heeft het 
koor haar voordeel mee kunnen doen. Elk voordeel heeft zijn nadeel: het koor werd erg afhankelijk 
van Frits kennis en kunde op dit gebied. Frits had formeel in het bestuur een vervanger voor die 
activiteiten, maar die vervanger heeft feitelijk nooit in actie hoeven komen, omdat Frits de zaken 
altijd zelf op één of andere manier goed had geregeld. Wel is een procedure voor boekingen gemaakt, 
waarin een deel van die kennis en ervaring is vastgelegd. 

Frits werkte nauw samen met René Lignac en Piet Levarht die het vervoer van en naar locaties en de 
opstelling van de apparatuur bij optredens coördineerden. Verder ook met Jan Marten met wie hij de 
liederenlijst voor de optredens samenstelde en doorsprak. 

De kennis en ervaring die Frits, René en Jan Marten in de loop der jaren hebben opgebouwd, moeten 
hun opvolgers, respectievelijk Nanko, Kees en Harm, en hun vervangers, zich nu eigen maken. Dat 
blijkt in de praktijk een moeizaam proces te zijn. Een proces dat, als we geen actie nemen, we over een 
aantal jaren weer door moeten, wanneer er nieuwe bestuursleden of een andere dirigent aantreden. 

Het bestuur zal zorgen dat de bestaande handleiding voor boekingen wordt geactualiseerd en 
gecompleteerd, zodat de overdracht van boekingenactiviteiten makkelijker wordt. Ook zal aandacht 
worden geschonken aan de logistieke aspecten m.b.t. optredens e.d.  
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Act of Mutiny Analyse / Acties 

In 2008 besluiten zes leden van Rumor di Mare, 
waaronder een aantal voorzangers van een 
aanzienlijk aantal liederen, om onder de naam Act 
of Mutiny ook gezamenlijk te gaan zingen. Zij 
zingen maritieme folkmuziek en meer. Het zijn de 
traditionele werkliedjes van zeelui, vissers, 
houthakkers en gevangenen. Verder komen 
ballades aan bod over de zee, kaapvaart, muiterij, 
piraterij en verloren liefdes. Act of Mutiny treedt 
regelmatig op. 

In 2011 is het drie keer voorgekomen dat leden van 
Act of Mutiny niet aanwezig konden zijn bij een 
optreden van Rumor di Mare door een eigen 
optreden op dezelfde dag en tijd.  

De leden van Rumor di Mare hebben gemengd 
gereageerd op deze ontwikkeling. De één vond het 
fantastisch, de ander zag het als een begin van een 
afsplitsing. 

Vier leden van Act of Mutiny spelen een belangrijke 
rol in de opbouwploeg, die bestaat uit zeven leden. 
In het bijzonder de bediening van de 
geluidsinstallatie is in handen van de leden van Act 
of Mutiny. 

Gesteld kan worden dat er onder de koorleden nog steeds gemengde gevoelens zijn met betrekking tot 
de groep Act of Mutiny. Dat is een gegeven waar het bestuur weinig aan kan doen. Het bestuur is 
overigens van mening dat de bijdrage aan Rumor di Mare van de koorleden die ook lid zijn van Act of 
Mutiny, van grote waarde is. 

Het feit dat Act of Mutiny drie keer op dezelfde dag en tijd een optreden had als Rumor di Mare heeft 
tot gevolg gehad dat bij die optredens: 

 een aantal van onze beste voorzangers afwezig was;  

 er minder instrumentele begeleiding was; 

 de geluidsinstallatie niet optimaal werd bediend.  

Het Bestuur is van mening dat het een gegeven is dat het kan voorkomen dat Rumor di Mare een 
optreden heeft op dezelfde dag en tijd als Act of Mutiny. Andere koorleden kunnen ook wel eens niet 
aanwezig zijn bij een optreden van Rumor di Mare. Bedenk dat dit andere (potentiële) voorzangers 
ook weer mogelijkheden kan geven. 

Het bestuur besluit om acties te ondernemen om de gevolgen te minimaliseren als de leden van Act of 
Mutiny eens niet bij een optreden van Rumor di Mare kunnen zijn.  

Voorzangers. 

Zie eerder bij “(klein) Koor en voorzangers”.  

Instrumentalisten 

Aan de leden zal worden gevraagd of zij een geschikt instrument (willen leren) bespelen. Diezelfde 
vraag zal ook worden gesteld aan kandidaat-leden. Waarbij men altijd op de eerste plaats ook zanger 
is.  

Uitbreiden van opbouwploeg met geluidtechnici. 

De opbouwploeg wordt uitgebreid met Robert Scheltens en Frank Braakman. Beiden zullen zich 
bekwamen als geluidstechnicus, zodat ook zij de geluidsinstallatie en het mengpaneel op bekwame 
wijze kunnen bedienen.  

 

Koorkleding Analyse / Acties 

Koorkleding is vanaf het begin van het koor een 
discussiepunt geweest en zal het ook altijd wel 
blijven. In het begin was er de keuze uit een blauwe 
of een rode kiel of een schipperstrui op een blauwe 
spijkerbroek of een blauwe of rode schippersbroek. 

Veel koorleden ervaren het T-shirt van Rumor di Mare als weinig flatteus en armoedig.  

Na zes jaar ziet het T-shirt er ook een beetje verwassen uit. Het T-shirt is toe aan vervanging. 

Door de verscheidenheid aan koorkleding is het koor weinig herkenbaar als een samenhangend 
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Ruim zes jaar geleden is daar het T-shirt van 
Rumor di Mare bijgekomen, voornamelijk omdat 
de toenmalige koorkleding in de zomer te warm 
was. Ook werd met het T-shirt de herkenbaarheid 
van het koor vergroot. De laatste jaren zijn de 
kledingregels nog verder versoepeld en is 
traditionele zeemans- en/of visserskleding ook 
toegestaan. 

De meeste koorleden dragen nu het T-shirt van 
Rumor di Mare op een blauwe spijkerbroek. Een 
toenemend aantal koorleden is overgestapt op een 
Duits Fishermanns-hemd, dat gedragen wordt op 
de blauwe spijkerbroek. 

geheel.  

Het bestuur besluit een koorkledingcommissie in te stellen bestaande uit John Schuijt, Peter van 
Keulen en Jack Vlieland. 

Het bestuur heeft de commissie verzocht om in januari 2012 met een voorstel te komen voor de 
koorkleding. Een voorstel dat rekening houdt met o.a. de volgende punten: 

 Moet recht doen aan de eigenzinnigheid en diversiteit van het koor.  

 Moet de herkenbaarheid van het koor vergroten  

 Moet rekening houden met de weersomstandigheden waaronder soms gezongen moet worden 
(warm / koud / regen).  

 Moet flatteus zijn voor zowel de slanke, de “volslanke”, als de dikke koorleden en/of koorleden met 
een buikje.  

 Moet kunnen rekenen op de steun van een ruime meerderheid van de koorleden.  

 Moet een goede prijs/kwaliteit verhouding hebben. Waarbij de kwaliteit voor de prijs gaat. 

Tijdens de ALV wordt een voorstel voor aanpassing van de koorkleding gepresenteerd. 

 

Gezelligheid in relatie tot kwaliteit Analyse / Acties 

Eén van de doelen van de vereniging is om een 
goed evenwicht te vinden tussen plezier in het 
zingen en ambitie.  

In de praktijk blijkt dat onder de koorleden 
verschillende beelden bestaan over wat een “goed 
evenwicht” is. Een deel van de koorleden is van 
mening dat het lidmaatschap van het koor 
consequenties heeft, zoals: regelmatig bijwonen 
van de tweewekelijkse repetities en het deelnemen 
aan optredens. Een ander deel ziet het 
lidmaatschap van het koor als iets vrijblijvend. 

Ooit is de richtlijn gegeven (niet formeel vastgelegd 
als een besluit van de ALV) dat van koorleden 
wordt verwacht dat zij elk jaar ten minste 2/3 van 
de repetities bijwonen en 3/5 van de optredens.  

Er is niet afgesproken welke sanctie er staat op het 
niet nakomen van deze richtlijn. Wel zijn de 
afgelopen twee jaar koorleden die zich niet aan de 
repetitierichtlijn hielden, door het bestuur hier op 

Op onze website wordt de kwaliteit en de uniciteit van Rumor di Mare benadrukt. Meestal wordt dat 
tijdens optredens ook wel waar gemaakt. Maar het komt helaas ook voor dat de kwaliteit te wensen 
over laat.  

Het evenwicht tussen plezier in het zingen en ambitie was, is en blijft een wankel evenwicht en wordt 
in sterke mate bepaald door wie er lid zijn van het koor. Op dit moment is een sterker wordende roep 
waarneembaar om meer aandacht aan ambitie te schenken, ook als dat tot gevolg zou kunnen hebben 
dat er koorleden, die meer waarde hechten aan plezieren gezelligheid, het koor verlaten. Overigens is 
het bestuur van mening dat ambitie en gezelligheid heel goed samen kunnen gaan. 

Er is ontegenzeggelijk een relatie tussen kwaliteit en aanwezigheid bij repetities en optredens 
(oefening baart kunst).  

Als naar de gemiddelde opkomstpercentages wordt gekeken, dan is er een lichte dalende trend 
waarneembaar bij repetities en een wat sterkere daling bij optredens over de afgelopen vier jaar.  
Er is een sterke daling van de minimumopkomst bij een optreden van 51% in 2008 naar 33% in 2011. 
Dat betekent dat het koor in 2011 een keer een met slechts 14 koorleden een optreden (van het groot 
koor) heeft verzorgd. Dat is een punt van zorg. 

Er is een drietal mogelijke verklaringen voor die neerwaartse trend bij optredens: 

1. koorleden geven hogere prioriteit aan andere activiteiten en/of moeten werken als er optredens 
zijn. Dat eerste geldt vooral tijdens de weekends, het tweede vooral op doordeweekse dagen; 
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gewezen. Daarbij is ook aangegeven dat als de 
situatie niet zou verbeteren, het beter voor het 
koorlid zou zijn om voor het koor te bedanken. 

Over het niet nakomen van de richtlijn voor 
optredens is tot nu toe nooit een punt gemaakt.  

Opkomst percentages bij repetities / 
optredens 

Repetities Gem. Max. Min. 

2008 80% 91% 56% 

2009 77% 87% 68% 

2010 77% 91% 49% 

2011 76% 88% 60% 

 

Optredens Gem. Max. Min. 

2008 60% 71% 51% 

2009 55% 72% 47% 

2010 57% 74% 38% 

2011 50% 83% 33% 

 

N.B. : optredens betreffen alleen het groot koor 

2. te veel optredens in een bepaalde periode, vooral in augustus – oktober. 
3. De gelegenheid waar een optreden deel van uit maakt, is niet (meer) interessant genoeg. 

Aan het eerste punt valt weinig te doen, anders dan alleen leden aannemen die aan het koor altijd de 
hoogste prioriteit geven. Maar dat is niet realistisch. Aan het tweede en derde punt kan wel wat 
worden gedaan.  

Ten aanzien van het tweede punt besluit het bestuur dat maximaal één optreden in het weekend per 
twee weken mag worden afgesproken door de boekingencoördinator. Mochten er goede redenen zijn 
om hiervan af te wijken, dan wordt dat met het gehele bestuur besproken. 

Ten aanzien van het derde punt constateert het bestuur dat over de jaren heen veelal dezelfde festival 
aan de orde komen: Bie Daip in Appingedam, Shantyfestival Rijn en Lek in Wijk bij Duurstede, 
Internationaal Shantyfestival Rotterdam, Gouda Waterstad, Vliegende Hollander Shantyfestival in 
Terneuzen, Dordt in Stoom, Haring en Shantyfestival in Katwijk, enz. Een aantal koorleden heeft 
aangegeven bepaalde festivals wel gezien te hebben en vragen om nieuwe mogelijkheden. Het bestuur 
besluit om bij de verzoeken voor een optreden kritisch te beoordelen in hoeverre de gebeurtenis waar 
het optreden deel van uitmaakt interessant is voor het koor.  

Het bestuur besluit om ook in 2012 naar Bie Daip te gaan, ondanks de geringe opkomst van koorleden 
in 2011. Bie Daip is het beste festival in zijn soort in Nederland en biedt de mogelijkheid om goede 
koren uit binnen- en buitenland te zien optreden en van die koren te leren. Ook is het een uitgesproken 
gelegenheid om contacten te leggen met andere koren voor mogelijke optredens. 
Verder kijkt een ieder naar andere geschikte festivals. Ook buiten het reguliere circuit. Begin 2012 
wordt dit onderwerp verder in het bestuur besproken. 

Als wordt gekeken naar de statistieken over de opkomst percentages van de individuele koorleden dan 
zien we dat in 2011 zeven koorleden minder dan 2/3 van het aantal repetities hebben bijgewoond. Wat 
betreft de aanwezigheid bij optredens in 2011: 21 van de koorleden nemen aan minder dan 60% van de 
optredens deel, waarvan negen koorleden minder dan 30% van de optredens bijwonen. Van de zeven 
koorleden die minder frequent de repetities bijwonen, behoren er zes tot de < 30% groep. Voor drie van 
deze koorleden is geen duidelijke reden (ziekte en/of persoonlijke problemen) bekend. 

Het bestuur besluit om – gezien het geringe aantal leden dat vaak wegblijft – hier geen energie in te 
steken en het te laten voor wat het is. 

Het bestuur besluit het punt “gezelligheid in vergelijking met kwaliteit” nog even aan te houden en 
weer op te pakken nadat Harm zich heeft ingewerkt. Voor begin 2012 is een aantal sociale optredens 
gepland, waar Harm de mogelijkheid krijgt om aan de kooroptredens te wennen en de kwaliteit te 
beoordelen. Daarna zal met Harm worden besproken welke maatregelen genomen moeten en/of 
kunnen worden om de kwaliteit van het koor te verbeteren en te borgen.  

 

http://www.shantyfestivalrotterdam.nl/
http://www.goudawaterstad.nl/
http://www.shantyterneuzen.nl/
http://www.dordtinstoom.nl/

