
Zeemanskoor Rumor di Mare – Jaarverslag 2015 pagina 1 van 23 

 

 

Zeemanskoor Rumor di Mare 

Jaarverslag 2015 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



Zeemanskoor Rumor di Mare – Jaarverslag 2015 pagina 2 van 23 

 

Inhoudsopgave 
 

Voorwoord .....................................................................................................................................3 
1.Bestuur ....................................................................................................................................... 4 

1.1. Algemene Ledenvergadering ......................................................................................... 4 
1.2. Bestuursvergaderingen .................................................................................................. 4 

2.Functionarissenoverleg .............................................................................................................. 5 
3.Externe contacten / Public Relations ......................................................................................... 5 
4.Leden .......................................................................................................................................... 7 

4.1. Opkomst tijdens repetities ............................................................................................. 7 
5.Optredens .................................................................................................................................. 8 

5.1  Opkomst bij optredens ................................................................................................ 10 
5.2 Optredens Financieel .................................................................................................... 10 
5.3 Optredens financieel, meerjarig overzicht ................................................................... 11 

6.Commissies .............................................................................................................................. 11 
6.1. Muziekcommissie ......................................................................................................... 11 
6.2. Logistieke zaken ........................................................................................................... 13 
6.3. Festivalcommissie ........................................................................................................ 14 

7.Financiën .................................................................................................................................. 15 
7.1. Exploitatierekening ...................................................................................................... 15 
7.2. Balans per 31 december 2015 ....................................................................................... 16 
7.3. Toelichting op Exploitatierekening en Balans.............................................................. 16 

8.Overzicht bezittingen koor ....................................................................................................... 17 
Nawoord ...................................................................................................................................... 18 
 
Bijlage A: Samenstelling Bestuur en commissies ...................................................................... 20 
Bijlage B: Financiële details .......................................................................................................  21 
Bijlage C: Begroting 2016 .  ......................................................................................................... 22 
Bijlage D: Overzicht van baten en lasten ................................................................................... 23 
 
  



Zeemanskoor Rumor di Mare – Jaarverslag 2015 pagina 3 van 23 

 

Voorwoord 

 
In 2015 konden wij negen nieuwe leden begroeten, te weten Cor Jol, Jeroen Niesten, Dik 
Sanders, Marc Koopmanschap, Jack den Boer, Roderik de Vlam, Rob Peteri, Victor Wunderink 
en Sjaak Paardekoper. Van harte welkom mannen. We zitten nu met 51 man iets boven de 
afgesproken sterkte van vijftig man, met een gemiddelde leeftijd van 65,45 jaar. Het jongste 
koorlid is 27 jaar en het oudste lid ruim 96 jaar. 
 
Dit jaar verloren we een tweetal oud-leden, Jacques Kerstjens, een flamboyante man en oud 
bestuurslid. Ook van Peter Scheffer hebben wij afscheid moeten nemen. Peter, een bekende 
Leidenaar, die in ons koor een aparte plaats innam en niet alleen vanwege zijn bijzondere 
Leidse vertolking van een aantal liederen, maar ook als persoon.  
 
Het overlijden van ons erelid Jan van der Stoep in december 2015 heeft ons bijzonder geraakt. 
Op verzoek van zijn vrienden hebben wij medewerking verleend aan de plechtigheden rond 
zijn uitvaart in de Tuinzaal en later bij het crematorium Rhijnhof. Er op terugziend zijn dit de 
momenten waarop we laten zien dat we echt een ‘’vereniging’’ zijn. 
 
Voor wat betreft onze optredens wil ik er toch een paar noemen, die in mijn ogen bijzonder 
waren: 
De Korendag in Paradiso, Amsterdam, 1 april in Brielle, Winkelhof in Leiderdorp, het 
Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, Sail 2015 in Amsterdam, de 
Havendagen in Rotterdam en natuurlijk ook nog de thuiswedstrijd op 3 oktober aan het Kort 
Galgewater in Leiden. Ook was er nog een drietal optredens van het Kleine Koor 
En dan natuurlijk ons eigen Festival “Naar Zee, Naar Zee!” , in samenwerking met de mannen 
van Act of Mutiny. Op donderdagavond zijn we gestart met een lezing over het reddingswezen; 
verrassend om o.a. te horen hoe men vroeger drenkelingen weer tot leven trachtte te brengen, 
namelijk door hen tabaksrook in te blazen. Onder een heerlijk zonnetje werd de zaterdag 
geopend door de bekende Leidenaar Peter Labruyere en zijn muze de Leidse Jazz-zangeres 
Vivienne Aerts. Zij zongen een loflied op Leiden. Hierna staken wij zelf van wal. Aanwezig 
waren ook La Bouline, Shantykoor Blankenberge, Scheepsfolk en onze collegae de Viswijven en 
Act of Mutiny. Kortom een prachtig mooi feest, waarvoor dank aan de festivalcommissie en 
alle andere mensen die hun medewerking hieraan verleend hebben. Ook voor 2016 is er weer 
een festivalcommissie aan de slag. 
 
Verderop in dit jaarverslag zal de penningmeester verslag doen van het financiële reilen en 
zeilen van onze vereniging. Bijzonder jammer is dat de tijd van optredens met een flinke 
vergoeding tot het verleden dreigt te gaan behoren. Bij de meeste festivals moeten we zelfs geld 
meebrengen en dat kan natuurlijk niet tot in het oneindige doorgaan. We zullen in ieder geval 
proberen kostenneutraal te opereren. Wel blijven we proberen per jaar toch minimaal 
driemaal een festival te bezoeken, een paar sociale optredens te realiseren plus een aantal 
optredens ten behoeve van verzorgings- of verpleeghuizen. 
 
 
 
April 2016, 
Jan Koelman  
Voorzitter Zeemanskoor Rumor di Mare 
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1. Bestuur 

1.1. Algemene Ledenvergadering 

De reguliere jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd gehouden op maandag 23 
maart in de Tuinzaal van Sociëteit De Burcht in Leiden.  
 
Nanko van Kampen trad statutair af, maar had te kennen gegeven bereid te zijn voor nog een 
periode van een jaar in het bestuur zitting te nemen. Leon Algra maakt zijn eerste termijn niet 
vol en heeft wegens drukke werkzaamheden zijn functie neergelegd. Cees Meijer heeft zich 
intussen weer beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. De ALV ging akkoord met de 
herbenoeming van Nanko van Kampen en de benoeming van Cees Meijer als bestuurslid. 

Tijdens deze ALV is tevens besloten het lied “Het pad van een zeeman” in het repertoire op te 
nemen. De vorige dirigent, Jan Marten de Vries, had dit lied bij zijn afscheid aan het koor 
geschonken. Verder is besloten dat Harm zanglessen gaat verzorgen voor leden die daar 
behoefte aan hebben. Ook wordt gestart met opleidingen voor het bedienen van het 
mengpaneel. Gezien het teruglopend aantal leden wordt een ledenwerfactie gestart. 

Hiernaast hebben Douwe van Houte en Frits van de Mark zich bereid verklaard om de taken 
van Nanko op zich te willen nemen, te weten het voorzitterschap van de Muziekcommissie  
respectievelijk de verantwoordelijkheid voor de boekingen. Zij willen echter geen deel 
uitmaken van het bestuur. 
Artikel 10 van ons Huishoudelijk Reglement biedt het bestuur de mogelijkheid functionarissen 
te benoemen. Voor wat betreft de Boekingenman is dat dan ook geen probleem.  
Anders ligt het bij het voorzitterschap van de Muziekcommissie. Om deze functie buiten het 
bestuur te plaatsen, moest het Huishoudelijk Reglement worden aangepast.  
Dit punt is ter besluitvorming aan de leden voorgelegd in een ingelaste Algemene 
Ledenvergadering op maandag 20 april 2015 in de Tuinzaal van Sociëteit De Burcht in 
Leiden. 
De ALV ging akkoord met een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement op dit punt. 
 
Het bestuur ziet er per 1 april 2015 als volgt uit: 
- Jan Koelman, voorzitter;  
- Cees Meijer, secretaris;  
- Hans Godlieb, penningmeester;  
- Nanko van Kampen, algemene zaken 
 

1.2. Bestuursvergaderingen 

Het bestuur heeft in 2015 vijf keer vergaderd:  
 

 11 februari 

 30 maart 

 3 juni 

 8 september 

 25 november 

 
Naast de gebruikelijke bestuurspunten is onder andere gesproken over: 

 Verenigingszaken 

 Functionarissen buiten bestuur 

 Bezuiniging op subsidies door gemeente 

 BumaStemra 

 ANBI-status 

 NZNZ evaluatie en voortgang 
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 Naleven reglement door leden m.b.t. aanwezigheid en koorkleding 

 Optredens 

 Aanwas nieuwe leden 

 Aanvullen CD’s 

 Vlootpredikant dan wel aalmoezenier 

2. Functionarissenoverleg 

Doordat enkele functies buiten het bestuur worden uitgevoerd, is er behoefte ontstaan zo nu en 

dan eens te sparren met bestuur en leden die een specifieke functie binnen Rumor vervullen. 

Daarom is met ingang van 2015 een zogenoemd functionarissenoverleg ingevoerd. 

Leden, naast het bestuur, zijn: 

 Koos Selier – logistiek 

 Robert Scheltens – webmaster 

 Frits van der Mark – boekingen 

 Douwe van Houte – muziekcommissie 

3. Externe contacten / Public Relations 

 
Persberichten 
 

 Diverse m.b.t. activiteiten i.h.k.v. “Naar Zee, Naar Zee!” 

 Ledenwerving 

 Optreden ter gelegenheid van de nieuwe haring in Leiderdorp 

 Optreden ter gelegenheid van de Katwijkse Visserijdagen 

 Optreden in buurtcentrum De Kooi in Leiden 

 Optreden aan het Kort Galgewater in Leiden ter gelegenheid van Leidens Ontzet 

 Openbare repetitie 

We geven alleen persberichten uit over openbare optredens en dan vooral die in Leiden en 
omgeving. Berichten over optredens elders in het land, worden doorgaans niet opgepakt. 
 
Websites Rumor di Mare en Naar Zee, Naar zee! 
 
In 2013 constateerde Rumor di Mare een dalende trend van het bezoek van de site en die zet 
zich onverkort door. In 2014 bekeek men 272 pagina's per week, 57% van het bezoek in 2012. 
Dat nam in 2015 af tot 178 bekeken pagina's per week, 37% ten opzichte van 2012. 

 2012 2013 2014 2015 
Totaal bekeken pagina's 476 369 272 178 
Trend: 2012 = 100 100 78 57 37 

 
Eenzelfde trend geldt voor de site "Naar Zee, Naar Zee". Terwijl die in de periode voorafgaand 
en volgend op het festival 538 bekeken pagina's per week had, daalde dit bezoek in 2015 tot 
124 per week. Een forse daling! 
De webmaster traceert het verkeer op beide websites, maar de gegevens bieden onvoldoende 
inzicht in de oorzaak van deze terugloop. Het is goed denkbaar dat de Facebookpagina's van 
Rumor di Mare en "Naar Zee, Naar Zee" de functies van extern communicatiekanaal aan het 
overnemen zijn, maar voor deze veronderstelling ontbreekt vooralsnog bewijs. Dit wordt in 
2016 nader onderzocht. 
De website van Rumor di Mare heeft in ieder geval bestaansrecht als intern 
communicatiemiddel: de site toont oefenmateriaal, kledingvoorschriften, vergaderstukken, 
etc.  
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Facebookpagina’s 
 
Rumor di Mare 
 
Het gebruik van de Facebookpagina van Rumor di Mare is het afgelopen jaar fors 
geïntensiveerd. De pagina bevat informatie en nieuws over Rumor di Mare, maar ook filmpjes 
en foto’s. Verder aankondigingen en verslagen van optredens. Daarnaast voorbeelden van 
liederen die wij zingen en zo nu en dan ook een bericht over activiteiten van collega’s. De 
pagina wordt minstens tweemaal in de week ververst. We hebben nu circa 780 volgers en 
nieuwe berichten worden in 63% van de gevallen ‘geliked’. 
Berichten die het koor en optredens aangaan, worden gedeeld met een groot aantal 
Communities en nieuwpagina’s in Leiden en omgeving en op het gebied Leids nieuws, van 
shanties en zeemansliederen. Zie ook de facebookpagina ‘Naar Zee, Naar Zee!”, waarmee een 
nauwe samenwerking plaatsvindt. 
 
“Naar Zee, Naar Zee!” 
 
De festivalfacebookpagina is een kleine twee jaar in de lucht. De pagina bevat het laatste 
nieuws over het festival, besteedt aandacht aan de nieuwe deelnemende groepen en koren en 
andere wetenswaardigheden rond het festival. Ook de verrichtingen van groepen die eerder 
deelnamen, worden opgenomen. 
Via de website van ‘Naar Zee, Naar Zee’ is de Facebookpagina door iedereen te bereiken. 
Uiteraard heeft de Facebookpagina ook een link naar de website van het festival. Zo’n 120 
mensen hebben de pagina ‘geliked’, waardoor zij vanzelf ieder nieuw bericht doorkrijgen. 
Foto’s en filmpjes van het festival worden zo snel mogelijk geplaatst, de degelijke archivering 
van het beeldmateriaal vindt plaats op de website van het festival. Het is vooral zaak om het 
bereik van Facebookberichten zo groot mogelijk te maken. Daarom worden belangrijke 
berichten gedeeld met de Rumorfacebookpagina en met pagina’s als ‘Shanty en 
Seasongliefhebbers’. De laatste is behoorlijk internationaal en heeft maar liefst 1700 volgers.  
Een tendens van de laatste tijd is dat groepen en koren zich voor deelname via de 
festivalfacebookpagina aanmelden, een teken dat de inhoud ook gevolgd wordt. 
 
 
Diverse communicatie-activiteiten 

 Activiteiten aangekondigd op website Shanty Nederland en van de Contactgroep Leidse 

Koren; 

 Vermelding in de gemeentegids van Leiden en de relevante landelijke en regionale 

cultuur- en uitgaanagenda’s; 

 Mailing naar festivalorganisaties en dergelijke, horecabedrijven, enz. om ons koor 

onder de aandacht te brengen; 

 Deelname aan, en vermelding in een shantyprogramma op een lokale radiozender; 

 Nieuw staatsieportret; 

 Nieuwe ansichtkaart. 
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4. Leden 

Per 31 december 2014 bestond het koor nog uit 44 leden en door het opzeggen van het 
lidmaatschap van Gerard Bosma per 1 januari 2015 uit 43 leden. 
 
Per 31 december 2015 bestond het koor uit 51 leden, namelijk 48 gewone leden, de twee 
ereleden Frits van der Mark en Ko Zonneveld en een buitengewoon lid, namelijk Peet van der 
Werf. 
 
Per 31 december 2015 bedroeg de gemiddelde leeftijd 65,5 jaar (2014 66,2 jaar). 
Het jongste koorlid was 27 jaar en het oudste lid ruim 96 jaar. 
 
Twee ereleden en drie muzikanten zijn vrijgesteld van contributie. 
 

4.1. Opkomst tijdens repetities 

 
In 2015 waren 43 koorleden het volle jaar lid. Op dit aantal zijn de navolgende getallen en 
percentages gebaseerd. 
 

Opkomst per  2015 2014 2013 

repetitieavond aantal % aantal % aantal % 

gemiddeld 32 78% 30 73% 33 75% 

minimum 24 59% 24 58% 22 50% 

maximum 38 92% 37 90% 40 91% 

 
Ook in de zomermaanden juni t/m augustus bleef de opkomst stabiel, 
namelijk gemiddeld 31 leden (76%), tegenover 32 leden (78%) in de overige 
maanden.  
 

Bijgewoonde  2015 2014 2013 

repetities in % aantal % aantal % aantal % 

91-100 11 26% 8 20% 12 27% 

81-90 12 28% 12 29% 14 32% 

71-80 5 12% 11 27% 8 18% 

61-70 5 12% 4 10% 2 5% 

41-60 8 19% 1 2% 4 9% 

21-40 0 0% 3 7%  3 7% 

<20 1 2% 2 5% 1 2% 

 43 100% 41 100% 42 100% 

       
Uit het voorafgaande blijkt dat er lichte daling is in het aantal koorleden (66%) dat ten minste 
70% van de repetities bezoekt, tegenover 2014 (76%) en 2013 (77%). 
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Er is een kleine stijging in het aantal koorleden dat minder dan 60% van de repetities bezoekt, 
(de in ons Huishoudelijk Reglement genoemde ondergrens van aanwezigheid).  
Vier koorleden hebben dit jaar alle repetities bezocht.  
Enkele leden waren langere tijd afwezig onder andere door ziekte dan wel door verblijf in het 
buitenland. 
 
De koorleden die stelselmatig verzuimden om tijdig bericht te geven wanneer zij een repetitie 
niet kunnen bijwonen, zijn hierop door het bestuur aangesproken. 
 

5. Optredens 

 
In 2015 trad Rumor twaalf keer met het hele koor op, en drie keer vertegenwoordigde een 
Klein Koor de vereniging bij een evenement. Rumor was uiteraard ook onderdeel van de vierde 
editie van ons eigen onvolprezen festival ‘Naar Zee, Naar Zee’. 

Het eerste optreden was op 10 januari in het mooie Paradiso in Amsterdam. Met zeven 
(verkorte) liederen was hier sprake van een mini-concert. Voor velen van ons was dit een 
bijzondere ervaring. Vele grote muzikanten en groepen gingen ons voor op dit podium. 

Op 1 april, tijdens Brielle ‘s ontzet, hebben wij ook weer goed van ons laten horen. Op 
verschillende plaatsen in de stad hebben we gezongen en gespeeld. Tijdens de omzwervingen 
door de stad kwam men hier en daar een klein groepje Rumorianen tegen dat op eigen 
initiatief de wandeling onderbrak om een enkel lied te zingen. De sfeer in Brielle was als 
vanouds goed. Op het eind van de middag zongen wij ons in het concours in de Catharinakerk 
naar de eerste prijs. Althans, we hadden die plek verdiend, maar door een gebrek aan 
rekenkundige vaardigheid van de jury, visten we naast het net. Gelukkig weten wij wel beter. 
En ook de jury heeft intussen bericht dat er een rekenfout was gemaakt. 

Dan was er natuurlijk weer de vierde editie van ons festival 'Naar Zee, Naar Zee'.  
Op donderdag 4 juni zongen we tijdens de lezing over de Reddingsbrigade een volle zaal in de 
bibliotheek toe met een klein koor. Vrijdag 5 juni tijdens de scratch bracht Rumor twee 
liederen en op zaterdag 6 juni waren er drie sets op het Burchtplein, het Stadhuisplein en 
aansluitend op het Burchtplein. Na de gemeenschappelijke maaltijd was er nog de afsluitende 
feestavond in de Tuinzaal. Zie ook hoofdstuk 6.3. 

Optredens in het kader van de nieuwe haring zijn financieel vaak interessant. Zaak is dus altijd 
om bij zo’n gelegenheid nog beter dan anders te presteren, immers die nieuwe haring komt 
ieder jaar weer terug. Dit jaar luisterden we het aanbreken van het nieuwe haringseizoen op in 
en bij winkelcentrum de Winkelhof in Leiderdorp. De belangrijkste locatie was de 
Spakenburgse Vishandel. Onze optredens trokken aardig wat publiek en werden zeer 
gewaardeerd. 

Het werd al snel 23 juni en die avond waren wij te gast in het altijd zonnige Katwijk aan Zee 
om op te treden tijdens de Visserijdagen. Die dag had de zon helaas van plek gewisseld met een 
felle zomerstorm. De organisatie gaf ons twee uur voor aanvang de optie om niet op te treden. 
Maar ja, is alles geregeld en dan moet je alle koorleden zien te bereiken. Natuurlijk verwaaiden 
onze klanken en was er minimaal publiek. Maar we hebben lekker gezongen en een avondje 
thuis op de bank kan altijd een andere keer nog wel. En, wat hadden we een mooie ‘’nazit”. Bij 
gelegenheid is commentaar op de beslissing om toch te zingen altijd welkom. 

Het Zuiderzee Museum in Enkhuizen biedt tijdens het Maritiem Festival prachtige locaties om 
publiek van dichtbij en dus onversterkt toe te zingen. Zo kan je een eigen sfeer creëren. Het 
lukte goed en dat bleek uit het feit dat Rumor publiekelijk door de organisator (een oude rot in 
shantyland) lovend werd toegesproken. Daar kunnen we trots op zijn!  
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Sail Amsterdam. Al lang van te voren werd de boekingenman er door de leden over 
aangesproken. Denk erom, we moeten er wel bij zijn! Vier keer eerder was Rumor van de 
partij. Soms maakten we ons eigen partijtje, zoals een aantal keren tijdens de intocht van 
IJmuiden naar Amsterdam aan boord van de klipper ‘Vrouwe Jozina’ van Brecht. Soms werden 
we uitgenodigd door de organisatie, zoals een paar maal tijdens de ‘Blessing of the Sails’ 
(organisatie Jan Marten de Vries) en vijftien jaar terug op een podium op het IJplein in 
Amsterdam Noord. 
Maar ja, tijden veranderen. Brecht is zeer helaas niet meer onder ons. Jan Marten is jammer 
genoeg uit het shantycircuit gestapt en ieder koor met ten minste drie zeemansliedjes in het 
zangboek staat te trappelen om desnoods tegen betaling het Sailpubliek toe te mogen zingen. 
Mailen, bellen naar de Sailorganisatie en afwachten. Op een gegeven moment konden we 
terecht bij PreSail IJmuiden. Leuk, maar het is niet de echte Sail. En dan toch, ‘out of the blue’, 
een organisatiebureau dat belt en ons namens de Sailorganisatie op een podium op het IJplein 
wil hebben. Netjes betaald en ’s middags laat op de dag van de Intocht. Mooi dus! Zo’n tien 
Rumor leden voer de Intocht mee op het skûtsje, de Oeral Thûs. Met flink doorstomen waren 
ze tijdig ter hoogte van het IJplein, aanleggen bleek echter niet mogelijk. Gelukkig kon 
sloepschipper Thijs (helemaal overgevaren vanaf Leiden) de opvarenden van de platbodem 
aan wal brengen. Daar bleek het nog heel spannend te worden. Martien C. was, door een zeer 
trage IJ-oversteek van de pont, heel laat maar nog juist op tijd om op het podium te stappen.  
Eenmaal aan de gang was alles OK. En ja, een lustrum dus: Rumor voor de 5de maal op Sail!  

Op 6 september zongen wij op drie verschillende plekken tijdens het altijd leuke Shanty 
Festival Rotterdam. Al vele malen door Rumor bezocht, ook toen het nog Havenfestival heette 
en Rotterdam nog geen shantykoren had. Het optreden in het Verolme Paviljoen was de topper 
van de dag. Dat bij de Erasmusbrug verwaterde, en verwaaide nogal. Een niet erg voor de hand 
liggende plek om te laten zingen. Bij het lichtschip op de kade was het veel beter, de zon brak 
zelfs door. Na afloop op het voordek van het lichtschip nog een gezellige after party. Een mooie 
plek om informeel te zingen, aardig wat rondjes van een dankbaar publiek waren ons deel. 

‘’3 October’’, het feest der feesten in Leiden. Dit keer niet in een walvis in de optocht, maar wel 
- zoals intussen al traditie genoemd kan worden - het optreden bij de Historische Haven aan 
het Kort Galgewater (met dank aan de Buurtvereniging ‘De Put in de Oude Morsch’). Samen 
met de Kaapstanders uit Oudewater werd het verjagen van de Spanjaard passend gevierd. 
Later die dag won een trotse Frank Fortanier nog de Gouden Stamper, een jury vond zijn 
stamppot het lekkerst.  

Een week later werd in Buurtcentrum de Kooi opgetreden. Door een uitgekiende 
publiciteitscampagne van onze secretaris was er veel aandacht in het Leidsch Dagblad en de 
huis-aan-huis bladen. Daardoor was er een aardige opkomst en werd het een feestje. 

November was een drukke maand met maar liefst vier optredens, waarvan drie met een Klein 
Koor.  

Het eerste optreden op 5 november was voor de Ondernemersvereniging in Oegstgeest (OvO). 
Goed voor de kas en de relaties, we traden al een aantal keren eerder op voor de OvO. 
Natuurlijk willen ondernemers vooral met elkaar praten en was er niet al te veel directe 
belangstelling voor ons gezang. Toch was de bijdrage aan de sfeer van de borrel heel groot.  

Op 8 november werd gezongen in de Woonzorglocatie Statenhof. Na een geslaagd optreden 
werd tot in de late uurtjes met een kleine groep achterblijvers en bewoners nog gezellig 
doorgezongen.  

 14 november: wederom een optreden met een Klein Koor ter gelegenheid van het 50-jarig 
jubileum van dansvereniging Nitsanim. We zongen daar, op uitnodiging van Martien, voor 
toeschouwers van een modeshow van de kostuums die de vereniging door de jaren heen heeft 
verzameld. 
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20 november trad een Klein Koor, opnieuw op uitnodiging van Nitsanim op. De jubileum-
feestavond speelde zich af in het theater Dakota in Den Haag. Bijzonder om op het toneel van 
een vlakkevloertheater te staan. Apart was verder dat we het grootste deel van de avond in een 
ruime kleedkamer hebben door gebracht. Prima verzorgd met hapjes en drankjes en in 
wisselend gezelschap van volksdansers (meest dames) uit exotische landen. Het slot van de 
finale, met alle groepen op de vloer, was voor Oe-e-lee. De volksdansers hadden er geen enkel 
probleem mee, in tegendeel! 

5.1  Opkomst bij optredens  

In 2015 vonden er dus in totaal vijftien (in 2014: zeventien) optredens plaats waarvan drie 
optredens met een Klein Koor en twaalf reguliere optredens. 
De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de reguliere optredens en daarbij is uitgegaan van 
de 43 koorleden die gedurende het volle jaar lid waren.  
De gemiddelde opkomst bij de reguliere optredens was met 26 man ofwel  61%, en was 
daarmee hoger dan 2014 (53%) 
Sail Amsterdam was met 72% een positieve uitschieter. 
Het laagst scoorden Winkelhof, Leiderdorp en Statenhof, Leiden beide met 51% 
De opkomst bij de ‘thuiswedstrijden’, te weten 2x NZNZ en Leidens Ontzet, scoorden ook dit 
jaar weer hoog met opkomstpercentages van circa 70%, maar toch enigszins lager dan in 2014 
en 2013.  
Hoewel al verbeterd ten opzichte van vorig jaar, meldt nog steeds ruwweg een derde deel van 
de koorleden (34%) zich niet af voor een optreden, laat zonder kennisgeving verstek gaan, of 
reageert in het geheel niet op de datumprikker. In 2014 was dit 42%. 
Vier koorleden bezochten alle optredens. 

5.2 Optredens Financieel  

In 2015 vonden de volgende optredens plaats: 

Datum Plaats Locatie Soort optreden Result. 
     
10 jan. Amsterdam Paradiso Festival -203  

1 april Brielle 1 april viering Festival -122  

5 en 6 juni Leiden “Naar Zee, Naar Zee !” Festival 40 

20 juni Leiderdorp Winkelhof Commercieel 288 

23 juni Katwijk Visserijdagen Festival -58 

16 aug. Enkhuizen Maritiem Festival Festival 120  

19 aug. Amsterdam Sail Amsterdam Commercieel  38 

6 sept. Rotterdam Internationaal Shanty Festival  Festival 2 

3 okt. Leiden Hist. Haven / Leidens Ontzet Commercieel -32 

11 okt. Leiden Buurthuis De Kooi Sociaal 95 

5 nov. Oegstgeest Duinzigt Commercieel 285 

8 nov.  Leiden Statenhof Sociaal 96 

14 nov. Scheveningen Nitsamin / Schev. Museum Commercieel 50 

20 nov. Den Haag Nitsamin / Theater Dakota Commercieel  150 

Transportkosten    -200 

    -------- 

Saldo optredens  (afgerond) 549 
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5.3 Optredens financieel, meerjarig overzicht 

 
Onderstaande grafiek toont over de periode 2008 t/m 2015 de gemiddelden per optreden van 
opbrengst, kosten en resultaat. Het ging daarbij om in totaal 127 optredens.  
            
     
 

   
 
Het aantal optredens per jaar (tussen de 13 en 19) geeft een vrij stabiel patroon.  
De gemiddelde kosten per optreden schommelen zo rond de € 215.  
De gemiddelde opbrengst per optreden geeft over de hele linie echter een sterke afname te 
zien, die het duidelijkst is in de periode 2008 t/m 2012.  
Hoewel er na 2012 een lichte verbetering optreedt, blijkt het de laatste jaren moeilijk om 
optredens kostendekkend of met een positief resultaat af te sluiten. 
 

6. Commissies 

6.1. Muziekcommissie 

 
De muziekcommissie van Rumor di Mare is door het bestuur in het leven geroepen met de 
opdracht ervoor te zorgen dat het repertoire in lijn is en blijft met de doelstelling van het koor. 
De muziekcommissie wordt gezien als het artistieke hart van onze fijne vereniging. Een aantal 
van zijn taken zijn bij de meeste van ons wel bekend, maar ook zijn er minder bekende taken 
die bijdragen aan geslaagde optredens. 
De leden van de vereniging zijn van het allergrootste belang. Het enthousiasme en de 
overtuiging waarmee onze liederen worden gebracht verwarmt het hart van menig liefhebber 
van het genre.  
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Commissieleden 
De muziekcommissie wordt op dit moment gevormd door Harm Huson, Martien Caspers, 
Herman Hol, Frank Fortanier, Nanko van Kampen, Robert Scheltens en Douwe van Houte. Er 
zijn verschillende individuele en niet individuele specifieke taken. Robert geeft onze website 
inhoud en zorgt ervoor dat de voor ons belangrijke en voor bezoekers interessante informatie 
beschikbaar is. Harm programmeert de repetities op een zodanige manier dat onze liederen 
door zowel koor als voorzangers voldoende vaak worden geoefend. Als voorzitter vormt Douwe 
de schakel tussen de commissie en het bestuur. Daarnaast zijn er gedeelde taken zoals het 
maken van de liedlijsten voor kooroptredens (NB liedlijsten voor Klein Koor optredens worden 
door de dirigent van dienst en de boekingenman opgesteld), ervoor zorgen dat de juiste 
voorzangers de juiste liederen zingen en ook wordt steeds kritisch gekeken naar het bestaande 
en mogelijk nieuwe repertoire. Naast het vele overleg voor en na de repetities, is de commissie 
afgelopen jaar drie keer bijeengekomen in een formele vergadering. De notulen van deze 
vergaderingen worden nadat ze zijn goedgekeurd gearchiveerd door het bestuur. 
 
Repertoire 
Hoe komt een lied op ons repertoire? Gedurende het jaar krijgt de commissie gevraagd en 
ongevraagd liedsuggesties van de leden. De suggesties worden door de voorzitter steeds aan de 
voltallige commissie voorgelegd met de vraag het lied te beoordelen op criteria als, vinden we 
het mooi, raakt het ons, is het te zingen door het koor en te spelen door de ons bekende 
instrumenten, is de herkomst voldoende nautisch en is er een historische verantwoording van 
het lied. Natuurlijk valt er over smaak niet te twisten en zijn niet al deze vragen even 
gemakkelijk en voorspelbaar in hun antwoord maar uiteindelijk is er een oordeel van de 
commissie. De uitkomst van dit oordeel wordt teruggekoppeld aan degene die het heeft 
voorgesteld. 
Ter ondersteuning gebruikt de commissie een aantal online databases met historische 
informatie als informatiebron. Een voorbeeld hiervan is http://mudcat.org/ 
In 2016 gaat de commissie er verder aan werken om ons repertoire verder te verfijnen.  
 
Er wordt een nieuwe ronde voor voorzangers gepland en er kan bij een teveel aanbod aan 
bestaande voorzangers worden gevraagd één of meerdere liederen te verlaten en beschikbaar 
te stellen voor invulling door nieuwe of andere voorzangers. Ook wordt het Klein Koor onder 
de loep worden genomen. Het afgelopen jaar zijn er 3 optredens geweest voor het Klein Koor. 
In de voorgaande jaren waren er veel minder van dergelijke optredens en de vereniging miste 
ervaring om voor deze optredens op een duidelijke manier tot een deelnemerslijst te komen. 
De lijst met klein koor kandidaten zal door de muziekcommissie worden geëvalueerd. Er zullen 
duidelijke criteria worden gesteld waaraan leden van het Klein Koor moeten voldoen. Enkele 
hiervan zijn al bekend. Net als bij de voorzangers moet tekstkennis, vaardigheid om een lied op 
een goede manier over te dragen aanwezig zijn, maar ook kan een lid, dat de voorzang in een 
kleine delegatie voldoende krachtig en op een harmonische manier kan ondersteunen, deel 
uitmaken van een Klein Koor. De samenstelling van het Klein Koor kan in het komende jaar 
veranderen. 
  

http://mudcat.org/
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6.2. Logistieke zaken 

   
Algehele leiding Koos Selier  

    
Onderdeel Bemanning Opmerkingen 

 
 

Sleutelbeheer:    
Buitendeur naar de kelder Koos Selier   
Toegang naar de kast Koos Selier   
Sleutel van de materiaalkast Koos Selier   

    
Toegang naar de kast Piet Levarht  
Sleutel van de materiaalkast Piet Levarht  

    
    

Klaarzetten van apparatuur, tafels Koos Selier   
en stoelen voor aanvang van de  Theo Koteris  
repetities Piet Levarht  

 Mario Matters  
    

Bediening van en inregelen van de Frank Braakman Voor handleiding/gebruiks- 
geluidsapparatuur Herman Hol aanwijzing zie het manual van de  
In het verslag van de ALV 2013 staat Koos Selier DYNACORD Power mate 3 
onder 4.2 dat als de opleiding van Theo Koteris Ligt bij het apparaat of in digitale  
Frank is voltooid, Theo Koteris en (wordt opgeleid 2015) vorm in de Dropbox onder: 
Mario Matters volgen Mario Matters (2016) Logistieke zaken  

  Opbouw en geluid  
  DYNACORD PM3 Manual 

Vervoer van apparatuur, 
instrumenten 

Piet Levarht  

van en naar optredens   
Bij verhindering van Piet Levarht Mario Matters  
Bij het repeteren om 20.15 uur de  Koos Selier   
buitendeur van de Tuinzaal afsluiten  Wordt gedelegeerd  
(Opening door Nico Volker)    

    
Verkoop van CD's bij optredens Leon Algra   

 Frans van Lelyveld  
    

Verkoop van CD's via Tijssen Via Rene Lignac  
Watersport, Leiderdorp    

    
Catering bij de openbare repetitie  Koos Selier   

 Piet Levarht  
(Inkopen van div. zaken) René Lignac  
Klaarzetten van bar inrichting en Koos Selier   
gereedmaken geluidinstallatie Rene Lignac  

    
Bardienst bij de openbare repetitie Diederik Romswinckel  

 Frans van Lelyveld  
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6.3. Festivalcommissie 

 
Ons koor en de Maritieme Folkgroep Act of Mutiny organiseerden voor de vierde maal in 
Leiden een festival met maritieme muziek; “Naar Zee, Naar Zee!“ 
 En weer werd het een groot succes, met een zo langzamerhand traditioneel geworden opzet. 
Een lezing in de bibliotheek op donderdagavond, een open podium op vrijdagavond, de 
opening van het Buitenfestival zaterdagmiddag en een slotconcert in de Tuinzaal van de Burcht 
‘s avonds. 

Het organiseren van een festival is steeds lastiger te financieren. Subsidies worden minder of 
helemaal niet verleend. Het toch kunnen doorgaan dit jaar kwam door een aantal zaken. 
Het idee van Hans om bij repetities ons kleingeld in een spaarvarken te stoppen bracht 
uiteindelijk € 824 op en de gastvrijheid van Piet en zijn huisbaas stelde ons in staat om La 
Bouline “om niet “ onder te brengen. Een anonieme gever van € 1000 plus een barbemanning 
die een mooi financieel resultaat behaalde, maakte ons festival financieel rond. 
Het festival werd op zaterdagmiddag officieel geopend met het lied: “Leiden wat ben je mooi “ 
gezongen door de bekende “Leienaar “ Peter Labruyere, daarbij geassisteerd door zijn muze de 
Leidse Jazz-zangeres Vivienne Aerts.  
Het festival verliep vrijwel vlekkeloos en daarbij was het prachtige weer een belangrijke 
succesfactor. 

Publicitair slaagt de secretaris van Rumor er telkens weer in om de media te verleiden, zoals 
wel blijkt uit Interviews bij Radio West en artikelen in het Leidsch Dagblad en lokale huis- 
aan- huis bladen. 

De Festivalcommissie bestond dit jaar uit Herman Hol namens Act of Mutiny en John Schuijt 
en Bert van der Donk namens Rumor. Helaas moest Bert zich wegens drukke werkzaamheden 
halverwege de rit laten vervangen door Henny Klinkhamer. 
De Festivalcommissie dankt al die koorleden die zich mede hebben ingespannen om van dit 
festival weer een succes te maken. 
Ook in 2016 komt er een festival, het 5e! De nieuwe commissie bestaat uit Thijs Breet, Nanko 
van Kampen en Cees Meijer.
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7. Financiën 

 

7.1. Exploitatierekening 

 
Realisati

e   
Begrotin

g  
Realisati

e  

 2015  2015  2014 

Baten      

Contributies        5.693          5.500          5.365  

Inschrijfgelden           225               75               50  

Verkoop CD's           238             100             215  

Donaties / diversen   -               50               50  

Saldo optredens           549         -1.000           -234  

Gem. Leiden subsidies        1.953          1.850          1.858  

Rente             30               25               46  

Bijzondere baten   -    -             134  

Totaal        8.688          6.600          7.484  

Lasten      

Repetities *        4.762          4.600          4.252  

Algemene kosten *           557             500             501  

Bureaukosten *           233             300             354  

Instrumenten *           126             100               27  

Werving leden *           105             200             127  

Saldo soc. activiteiten *             27             100             -24  

Lustrumviering   -    -          1.593  

Bijzondere lasten / div. *           240    -             107  

Bijdrage NZNZ-2014 uit 2013  -    -             550  

Resterend tekort festival  -    -               37  

Mutatie / voorziening NZNZ 
          200             800   

            -
200  

Reservering 5e lustrum        1.000    -    -  

Vervangingsres. instrum./install.        1.000    -    -  

Batig saldo      438    -             160  

Totaal      8.688          6.600          7.484  

Opmerkingen:             -        

Voor een toelichting zie 7.3      
Voor een specificatie van met * gemerkte posten zie bijlage B 
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7.2. Balans per 31 december 2015 

 

Activa 2015  2014  2013  Passiva 2015  2014  2013 

             

Kas 0   0   0   Eigen vermogen   4.333     3.895      3.735  

Betaalrekeningen   1.776         458         722   Nog te betalen         58          39           26  

Spaarrekeningen  6.800     4.000     4.000   Vooruit ontvangen   1.250   0         134  

Nog te ontvangen         30         246           46   Reserv. 5e lustrum   1.000    -    -  

Vooruit betaald         35           30         127   Voorziening NZNZ   1.000        800     1.000  

          Reserv. instrum./install.   1.000        

             

   8.641     4.734      4.895      8.641     4.734     4.895  

             

 

7.3. Toelichting op Exploitatierekening en Balans 

 
- Het positieve resultaat over 2015 is hoofdzakelijk te danken aan het financieel 

goed verlopen festival NZNZ-2015. De tegenvallende subsidie werd ruimschoots 
gecompenseerd door enerzijds giften van koorleden en anderzijds door een goede 
baromzet. De garantievoorziening van € 800 hoefde niet aangesproken te worden. 
Vanwege het positieve resultaat van NZNZ konden zowel Rumor als Act de eigen 
kosten doorberekenen. 

- Mede door het gunstige resultaat van NZNZ-2015  bleef het saldo optredens 
positief, in plaats van het geprognotiseerde negatieve saldo van € 1000.  

- De contributieopbrengsten vertonen een stijgende lijn a.g.v. een hoger aantal 
leden.  

- Er zijn meer cd’s verkocht. 

- De post Repetities is iets hoger uitgevallen o.a. door een extra repetitieavond.  

- Sociale activiteiten en openbare repetitie vrijwel kostendekkend door bar winst. 

- Er is een reservering getroffen van € 1000 voor de viering van het 5e lustrum. 

- De garantievoorziening NZNZ-2016 is met € 200 verhoogd van € 800 naar € 1000. 

- Er is een reservering gevormd van € 1000 voor vervanging van instrumenten cq. 
installaties. 

- De balanspost ‘Vooruit ontvangen’ betreft donaties van de Rabobank (€ 750, voor 
concerten voor minderbedeelden) en van Shell Nederland (€ 300, voor NZNZ-
2016), alsmede vooruitbetaalde contributies. 

- Het saldo van baten en lasten is toegevoegd aan het eigen vermogen. 

- De balans betreft uitsluitend liquide middelen resp. financiële zaken. Alle 
materiële bezittingen zijn zoals gebruikelijk in één keer volledig afgeschreven. 

- Voor verdere bijzonderheden zie Bijlage B. 
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8. Overzicht bezittingen koor 

 
Instrumenten:  
1 Bodhran  
1 Gitaar 
1 Gitaarkoffer 
1 Gitaarriem 
1 Gitaarstandaard 
1 Banjo + koffer 
1 Paar trommelstokken 
1 Houten wasbord 
1 Kleine Djembé 
1 Mondharmonica Hohner D Proharp en snaredrum + hoes (eigendom René Lignac) 
 
Geluidinstallatie:  
1 Mengpaneel type Dynacord Powermate 1000 MK3  
1 USB-aansluiting (mengpaneel naar laptop) 
1 Multikabel (Snake)  
2 Zaal boxen met vier bijbehorende kabels en staanders (boxen in houten kisten) 
2 Monitoren met bijbehorende kabels en verbindingen (in houten kisten) 
3 Microfoons vast met bijbehorende kabels 
3 Microfoon standaards  
1 Draadloze microfoon met bijbehorende apparatuur  
1 Muziekstandaard (aluminium) 
2 Elektriciteitshaspels: 1 x 18 meter / 1 x 50 meter  
1 los elektra snoer 5 meter 
Note: alle snoeren en microfoons zijn gelabeld met donkerblauw plakband 
 
Diversen:  
1 Bolderkar  
2 Steekwagens 
1 Rumor naambord (kunststof)  
1 Houten liedkistje 
1 Aluminium CD kistje 
1 Geldkistje 
1 Voorzittershamer in houten kistje 
1 Reddingsboei 
1 Scheepsbel met klepel (brons) 
1 Omroeptoeter (zink) 
1 A4 Laminator ( merk AKI) 
 
Cd's  

No. 1 -  2    

No. 2 - 1    

No. 3 - 292    

 

Koorkleding 
Polo - 1 x S; 4 x M; 3 x XL; 4x 2XL 

Badge - 13 x 

 

Archief 

Het archief van Rumor di Mare ligt opgeslagen bij Piet Levarht. 
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Nawoord 

 
Nieuwe Ruimte 
 
Ze zeggen wel eens dat met vijftig het leven pas echt begint. 
Of dat zestig het nieuwe vijftig is. Of dat mensen die met pensioen gaan, het dan pas echt druk 
krijgen. Dat is tegenwoordig op je 66e, plus twee maanden. 
Tja, hoe verder de tijd opschuift, hoe interessanter het allemaal lijkt te worden. 
 
Kijk maar naar de repetitieavond van Rumor di Mare in Sociëteit de Burcht. Als je je als 
nieuwkomer net hebt aangemeld bij ons koor, en je zingt mee in een van je eerste repetities, 
dan zal je vast wel eens moe zijn, na twee uur repeteren. Om 115 liederen uit je hoofd te leren, 
met aparte bas-lijnen en hoge tegenstemmen, in het Pools, Zweeds, Occitaans of oud-
Nederlands is ook geen sinecure. Maar toch, ergens in het tweede gedeelte van de avond, als je 
goed warm gezongen bent, het voor de dirigent te laat begint te worden om op elke foute noot 
zout te leggen, en wanneer de tekstvastheid het al enigszins van het bier dreigt te verliezen, 
ontstaat nieuwe ruimte: 

We zetten een bekend lied in, maar per ongeluk te langzaam, en er ontstaat opeens een blues-
gevoel bij een nummer dat daarvoor meer iets van een mars had. Bij een volgend lied zingt één 
van onze voorzangers in het Duits verder, omdat hij door zijn Engelse tekst heen is. What shall 
we do with the drunken sailor? Laß ihn ruhig weitersaufen bis zum Riesenkater! 
Dan zingt iemand plots een derde stem in een lied dat voorheen altijd tweestemmig was. 
Foutje, bedankt, maar dat klonk niet onaardig: laten we dat allemaal maar eens kopiëren. Ook 
onze nieuwe gitarist Jeroen durft op dit uur van de avond steeds meer leuke rifjes te bedenken 
en voorziet met zijn virtuoze omspelingen onze oude deuntjes van een nieuwe glans. En tja, 
onze hoofd-geitenbreier Martien laat op zijn accordeon de onfortuinlijke visser Durruk uit 
Urruk muzikaal steeds weer anders aan zijn einde komen. Bestaat er eigenlijk betere muziek 
dan geïmproviseerde? 

Je moet misschien op het hoogtepunt stoppen. Of toch nog even verder zingen? In de bar-zaal 
begint, na afloop van de repetitie, het late maandagavond-concert. We tasten er, met een goed 
deel van de bemanning de mooie akoestiek af, en zingen, nu geheel onbezorgd over onze 
tekstvastheid en foute noten, de ruimte vol. 
Nieuwe voorzangers melden zich spontaan met nieuwe interpretaties van onze liederen, en ook 
met nieuwe liederen die niemand nog kent. De viool en de trommel worden weer uitgepakt. 
Toevallige bezoekers vallen met hun neus in onze zoute boter. Bieden ons een volgend drankje 
aan. Als ik nog goed luisteren kan, beslaan we met het koor een bereik van bijna 3 octaven.... 
Het is misschien een beetje van dik hout allemaal, onze manier van musiceren, aan de andere 
kant - zo stel ik me voor - is het precies de manier van muziek maken zoals je die vroeger op 
zee ook aantrof. De interpretatie van een lied ontstaat voor een goed deel vanzelf door het 
gewoon uit te  proberen. En als een schip na lange omzwervingen de thuishaven weer aandoet, 
hebben de scheepsliederen een eigen karakter gekregen.  

Met veel nieuwe, enthousiaste stemmen aan boord, denk ik dat we zeker veel mooie 
(onverwachte) muzikale momenten tegemoet kunnen zien. Natuurlijk kun je niet 115 liederen 
met 50 man vrijelijk aan elkaar improviseren. Enige sturing is ook wel weer fijn.  
Maar laten we naast alle bekende melodieën en oefenmateriaal op onze mooi verzorgde 
website niet vergeten dat de beste muziek nog verzonnen moet worden,  
Het leven begint misschien pas na 12 uur ’s nachts... 
 
Een mooi 2016 gewenst van de dirigent, 
 
Harm Huson 
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Colofon 
 
Aan dit jaarverslag hebben meegewerkt: 
 

 Het voltallige bestuur 

 Koos Selier, coördinator van de logistiekcommissie 

 Douwe van Houte, voorzitter van de Muziekcommissie 

 Frits van der Mark, boekingenman en beheerder Facebookpagina “Naar Zee, Naar 

Zee!” 

 Robert Scheltens, webmaster 

 Harm Huson, dirigent 

 

 Cees Meijer, eindredactie 

 

 Joke Ouwehand, foto voorblad 

 Frank Fortanier, beeldbewerking  
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Bijlage A:  Samenstelling Bestuur en commissies 

 
Bestuur: 
Per 31 december 2015 bestaat het bestuur uit (tussen haakjes het jaar van aftreden) 

Voorzitter Jan Koelman (2016) 
Secretaris Cees Meijer (2017) 
Penningmeester Hans Godlieb (2016) 
Algemene zaken  Nanko van Kampen (2016) 
 
Taken door koorleden: 

 Koos Selier is coördinator van de logistiekcommissie; 

 Douwe van Houte is voorzitter van de Muziekcommissie; 

 Frits van der Mark verzorgt de boekingen; 

 Jack Vlieland onderhield als “vlootaalmoezenier” de contacten met de zieke koorleden; 

 Arie van Beusekom heeft gezorgd voor de verjaardagskaarten en blijken van medeleven 

aan zieke koorleden; 

 Robert Scheltens is de webmaster van de Rumor di Mare website; 

 Thijs Breet houdt het liedboek up to date. 

Kascontrolecommissie: 
Per 31 december 2015 bestaat de Kascontrolecommissie uit: 

 Bert van der Donk 1ste lid 
 Willem van Rijn 2de lid 
 Frans van Lelyveld      reserve lid 

Muziekcommissie: 
Per 31 december 2015 bestaat de Muziekcommissie uit: 

Voorzitter  Douwe van Houten (voorzitter) 
 Martien Caspers 

Herman Hol  
Frank Fortanier 

 Nanko van Kampen 
 Robert Scheltens 
 Harm Huson (dirigent) 

Logistiekcommissie: 
Per 31 december 2015 bestaat de Logistiekcommissie uit: 

Coördinator Koos Selier 
 Mario Matters 
 Piet Levarht 
 Frank Braakman  
 Herman Hol 

Theo Koteris 

Festivalcommissie: 
Per 31 december 2012 bestaat de Festivalcommissie uit: 

 Thijs Breet 
 Cees Meijer  
 Nanko van Kampen 
 Frits van der Mark (adviseur) 
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Bijlage   B  :   Financiële details

Repetities Dirigent 3.226        

Muzikanten 338           

Zaalhuur 1.198        

4.762        

Algemene kosten Buma 171           

CLK 25              

Shanty Nederland 65              

KvK 8                

Representatie 162           

Website 107           

Diversen 19              

557           

Bureaukosten Bankkosten 134           

Kantoorartikelen 16              

Porto 83              

233           

Instrumenten Aanschaf kleine djembé 25              

Idem mondharmonica 27              

Div. reparaties 74              

126           

Werving leden Fotowerk 105           

Saldo Sociale activ. Rouwadvertentie 147           

Saldo bar openb. repetitie -120          

27              

Bijzondere lasten / div. Liedboek 219           

Saldo ink./verk. koorkleding 21              

240           
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Bijlage C   Begroting 2016         

  Begroting  Realisatie   Realisatie   

  2016  2015  2014  

Inkomsten        

Contributies            6.400             5.693             5.365   

Inschrijfgelden                 50                225                  50   

Verkoop CD's               100                238                215   

Donaties / div. inkomsten               750                    50   

Saldo optredens            -1.500                549               -234   

Subsidies Gem. Leiden            1.580             1.953             1.858   

Rente                 30                  30                  46   

Bijzondere baten                   134   

Nadelig saldo               500    -                   -     

 Totaal           7.910             8.688             7.484   

Uitgaven        

Repetities            4.900             4.762             4.252   

Algemene kosten               600                557                501   

Bureaukosten               300                233                341   

Instrumenten               150                126                  27   

Werving leden / PR kosten               160                105                127   

Saldo soc. activiteiten               100                  27                 -24   

Viering 4e lustrum                1.593   

Bijzondere lasten / diversen               200                240                107   

Toevoeging aan result.NZNZ-2013                    550   

Voorziening NZNZ-2014                  -963   

Voorziening NZNZ-2015                   800   

Mutatie / voorziening NZNZ-2016            1.000                200     

Reservering viering 5e lustrum              1.000     

Mutatie reservering instrum./install.  500            1.000     

Batig saldo                  438                173   

 Totaal           7.910             8.688             7.484   

        

- Contributies gebaseerd op 150/jaar en slechts geringe mutaties in ledenbestand.  

- Donaties betreft een gift van de Rabobank bestemd voor concerten voor minderbedeelden.  

- Subsidies ingeschat op basis nieuwe richtlijnen.       

- Repetities hogere kosten zaalhuur / koorleiding / begeleiding.      

- Algemene kosten, hogere kosten Buma deels gecompenseerd door lagere kosten website.  

- Instrumenten,  meer reparaties verwacht       

- Voorziening NZNZ-2016 met 200 verhoogd naar 1000.      

- Reservering instrum./install. toegevoegd 500.       
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Bijlage  D  : Overzicht van baten en lasten
4e Sea Folk & Shantyfestival Leiden "Naar zee, naar zee!"  juni 2015

Baten Lasten

Subsidie Fonds 1818 1.150    Buitenlandse groepen

Diverse donaties 1.000           La Bouline 600       

Opbrengst clubcollectes 824              Shantykoor Blankenberge 425       

Giften van koorleden 530              Logieskosten 32         

Opbrengst maaltijden & bar 1.517    1.057    

Binnenlandse groepen

       Scheepsfolk 250       

       Viswijvenkoor -       

       Act of Mutiny 107       

       Rumor di Mare 428       

785       

Geluidsinstallaties

         Huur 198       

         Bediening 100       

298       

Promotie materiaal 358       

Website 30         

Zaalhuur 163       

Vergunningen 87         

Maaltijden en inkoop bar 1.679    

Huur banken en koelkast 168       

Transportkosten 157       

Representatie 168       

Diversen 70         

                          Totaal 5.021 Totaal 5.021 


