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UITNODIGING 
 

Algemene Leden Vergadering 2012 

 Leiden, 24 februari 2012. 

Aan de leden, 

Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de vereniging 
Zeemanskoor Rumor di Mare te Leiden. De vergadering is vastgesteld op maandag 12 maart 
2012 en vindt plaats in de tuinzaal van Sociëteit De Burcht te Leiden, aanvang 20:00 uur. 

De agenda is als volgt vastgesteld: 

1. Opening 

2. Notulen  

- Algemene Ledenvergadering 14 maart 2011 (zie bijlage 1) 
- Status Actiepunten (zie bijlage 2) 

3. (Financieel) Jaarverslag 2011 (zie bijlage 3) 

4. Verslag van de kascontrolecommissie 2011 

5. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2011 

Het bestuur verzoekt de ALV haar decharge te verlenen voor het door haar in 2011 gevoerde 
beleid en het financiële jaarverslag 2011 goed te keuren. 

6. Benoeming kascontrolecommissie 2012 

Jan Koelman verlaat na drie jaar de kascontrolecommissie. De overige leden schuiven een 
plaatsje op: Robert Scheltens neemt de plaats in van Jan, John Schuijt wordt gewoon lid.  
Het bestuur stelt voor Willem van Rijn als reservelid van de kascontrolecommissie te benoemen. 

7. Herbenoeming bestuurslid: 

Het bestuurslid Nanko van Kampen treedt statutair af. Hij heeft te kennen gegeven bereid te zijn 
voor nog een periode van drie jaar in het bestuur zitting te nemen. Het bestuur stelt voor Nanko 
van Kampen te herbenoemen.  
Leden kunnen tot 1 week voor deze vergadering bij de secretaris tegenkandidaten aanmelden. 

8. Benoeming bestuurslid: 

Het bestuur heeft nog geen kandidaat voor de vacante positie in het bestuur kunnen vinden. 
Gesprekken met een potentiële kandidaat zijn gaande. Het bestuur zal, zodra een kandidaat 
beschikbaar is, de leden informeren. 

Leden kunnen tot 1 week voor deze vergadering bij de secretaris (tegen)kandidaten aanmelden. 

9.  Koorkleding 

Het bestuur heeft eind vorig jaar een koorkledingcommissie ingesteld, bestaande uit Peter van 
Keulen, John Schuijt en uit Jack Vlieland.  
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Aanleidingen voor het instellen kledingcommissie waren: 

 Het Rumor di Mare T-shirt heeft zijn beste tijd gehad (het is verwassen, soms versleten, vaal, 
etc.):   
er moet dus iets anders komen; 

 Steeds terugkerende negatieve opmerkingen van zowel koorleden als publiek over de 
uitstraling van onze koorkleding:  
 die uitstraling moet beter; 

 Met de huidige koorkleding zijn de individuele leden niet herkenbaar als lid van Rumor di 
Mare:  
de kleding moet de herkenbaarheid van ons koor vergroten. 

De commissie heeft advies uitgebracht aan het bestuur (zie bijlage 4). Het bestuur heeft het 
advies unaniem overgenomen. 

1. Het bestuur verzoekt de ALV akkoord te gaan met het voorstel 1 om het Rumor di 
Mare T-shirt te vervangen door een marineblauwe polo met korte mouwen. Die polo te 
voorzien van het Rumor di Mare logo.  
Een aantal koorleden heeft de afgelopen jaren als alternatief voor het Rumor di Mare T-shirt 
een Duits vissershemd aangeschaft. Met de vervanging van het T-shirt door de polo is er geen 
noodzaak meer het vissershemd te dragen. Het vissershemd zal daarom niet langer zijn 
toegestaan als koorkleding.  

2. Het bestuur verzoekt de ALV akkoord te gaan met het voorstel 2 om de diversiteit 
aan koorkleding in te perken en naast de polo op donkerblauwe spijkerbroek, alleen een 
marineblauwe schipperstrui of echte Bretonse trui met ronde hals toe te staan.  
Als overgangsmaatregel geldt voor de huidige leden, voor zover zij in 2011 al afwijkende 
kleding droegen: 

 De blauwe of rode kiel en de Bretonse trui ( alleen de echte versies!) 

 De echte blauwe en rode schippersbroek (de zg. Cowesbroek). 

Op alle koorkleding moet het logo worden aangebracht.  

3. Het bestuur verzoek de ALV ermee akkoord dat de polo’s en de logo’s centraal 
worden aangeschaft en daarvoor € 2.500 uit het vermogen beschikbaar te 
stellen. 

10. Huishoudelijk Reglement (bijlage 5) 

Het bestuur heeft tijdens de ALV 2011 de toezegging gedaan de statuten en het huishoudelijk 
reglement te herzien. De bijlage bevat het resultaat van die herziening. 

Het bestuur verzoek de ALV het voorgestelde van het huishoudelijk reglement aan te 
nemen. 

11. Plannen voor 2012 en voorstellen ter goedkeuring 

Het bestuur zal haar plannen voor 2012 presenteren en toelichten (zie ook het op 26 januari 2012 
toegestuurde document: Toekomstvisie). Aan de orde komen o.a. 

 Optredens 

 Festival in Leiden 

 Sociale kooractiviteit 2012 

Het bestuur vraagt de ALV de volgende voorstellen goed te keuren: 

 Actief werven van nieuwe leden (zie bijlage 6) 

Het bestuur stelt voor om € 250 op de begroting op te nemen voor een 
ledenwerfactie. 

 Geen energie meer steken in het werven van donateurs 

Het aantal donateurs is de afgelopen jaren fors afgenomen van twintig in 2008, via dertien in 
2009 en vier in 2010 naar één in 2011. Dat kan te maken hebben met het feit dat we donateurs 
niet echt iets te bieden hebben als tegenprestatie. Het administreren van donateurs gaat 
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moeizaam en toen we de Scheepspost nog uitgaven, waren de kosten van het distribueren van 
de Scheepspost naar de donateurs hoger dan de inkomsten aan donaties. 

Het bestuur stelt voor geen energie meer te steken in het werven en behouden van 
donateurs. 

 Het stoppen met de Scheepspost  

Sinds jaar en dag heeft Rumor di Mare een eigen verenigingsblad: de Scheepspost. Een blad 
met informatie over het koor, verslagen van optredens, verklaring van liedteksten, verhalen 
over de oorsprong van onze liederen, nautische belevenissen van onze leden, enz. enz. 

In december 2010 bracht de redactie de laatste Scheepspost uit. Dat was toen een dunner 
exemplaar dan we gewend waren. Hoe dat kwam? Wel gewoon omdat er toen maar heel 
weinig kopij is ontvangen. Voor de editie daarop was het aanbod helemaal gering. Alleen de 
vaste leveranciers hadden traditiegetrouw hun artikelen geleverd. Dit was echter te weinig om 
een volwaardig nummer van de Scheepspost te maken. De productiekosten – en de inspanning 
van de redactie – zou niet in verhouding staan tot wat kon worden geleverd. De redactie 
besloot daarop de leden nogmaals om kopij te vragen. Zowel de eerste, de tweede en zelfs de 
derde keer leverde dat geen respons op.  
Merkwaardig is dat wel. In 2009 hebben de koorleden in grote meerderheid beslist dat de 
Scheepspost voor ons koor belangrijk is. Dat was een mooie opsteker voor de redactie, maar 
dan moeten er wel bijdragen worden geleverd.  

Gezien het voorafgaande heeft de redactie besloten niet langer te kunnen instaan voor een 
Scheepspost die zowel de historie van het blad als ons koor recht doet. Kennelijk leeft een 
papieren verenigingsperiodiek niet meer in dit digitale tijdperk. Veel informatie wordt dan ook 
al via de mail of met een elektronische nieuwsbrief uitgewisseld.  
De redactie heeft daarom aan het Bestuur te kennen gegeven met het maken van de 
Scheepspost te willen stoppen. Het bestuur wil dit besluit van de redactie respecteren.  

Het bestuur stelt voor definitief te stoppen met de productie van de Scheeppost.  

 Het aanschaffen van een nieuw mengpaneel 

Het huidige mengpaneel heeft het afgelopen jaar regelmatig problemen gegeven. Het 
gespecialiseerde bedrijf Music All-in heeft het apparaat doorgemeten en adviseert om het te 
vervangen.  
Het bestuur stelt voor de Dynacord Powermate 1000 MK3 aan te schaffen. Kosten: € 2.150,00. 

Dit mengpaneel heeft als extra mogelijkheden t.o.v. het huidige mengpaneel: betere regeling 
van aparte kanalen (dus betere weergave van individuele stemmen), uitgebreidere equalizer, 
USB-aansluiting zodat er met een laptop makkelijk kan worden opgenomen en meer Aux-
aansluitingen (laptop, cd-speler, keyboard, andere mengtafel). De mengtafels van Dynacord 
worden vaak gebruikt in de verhuur wegens betrouwbaarheid en gebruiksgemak. 
Voor een ‘professionele’ recensie: zie 
http://www.meetmusic.com/NL/archivedetail.asp?id=294&subrubriek=6 

Het bestuur stelt voor om voor de aanschaf van het mengpaneel en de 
bijkomende kosten € 2.500 uit het vermogen beschikbaar te stellen. 

12. Begroting 2012 (zie bijlage 7) 

Het bestuur verzoekt de ALV de voorgestelde begroting voor 2012 goed te keuren. 

13. Rondvraag en sluiting 

 
Namens het bestuur, Cees Meijer - secretaris. 

  

http://www.meetmusic.com/NL/archivedetail.asp?id=294&subrubriek=6
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Bijlagen: 

1. Notulen Algemene Leden Vergadering 14 maart 2011 

2. Status Actiepunten ALV 2011 

3. Jaarverslag 2011 

4. Koorkleding 

5. Huishoudelijk Reglement 

6. Actief werven van nieuwe leden 

7. Begroting 2012 

 


