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Notulen 

Algemene Ledenvergadering 
 
Locatie Tuinzaal Sociëteit de “Burcht” te Leiden 

Datum / Tijd Maandag 14 maart 2011, aanvang: 20:00 uur 

 
Aanwezig: 31 leden 

het lid van verdienste: Peet van der Werf  
de dirigent: Jan Marten de Vries  

Afwezig met kennisgeving: 10 leden 
Afwezig zonder kennisgeving: 4 leden 

 

Agenda: 
1. Opening 1 
2. Notulen - Algemene Leden Vergadering 15 maart 2010 2 
3. Formele bevestiging toekenning erelidmaatschap Frits van der Mark 2 
4. Jaarverslag 2010 2 
5. Verslag van de kascontrolecommissie 2010 3 
6. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2010 3 
7. Benoeming kascontrolecommissie 2011 3 
8. Afscheid bestuursleden 3 
9. Benoeming bestuursleden 4 
10. Plannen voor 2011 5 
11. Begroting 2011 7 
12. Rondvraag en sluiting 7 
Bijlage A. Verdeling bestuurstaken 8 
Bijlage B. Begroting 2011 9 

 

1. Opening 
De voorzitter, Nanko van Kampen, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  

Nanko meldt dat van de leden geen ander agendapunten zijn aangedragen dan in de concept agenda zijn 
vermeld. De concept agenda wordt daarom als agenda voor deze vergadering gehanteerd.  

Hij deelt de vergadering mee dat tijdens de pauze een drankje op kosten van de vereniging kan worden 
genuttigd en ook de nieuwe website van Rumor di Mare zal worden gedemonstreerd. De secretaris, Thijs 
Breet, laat weten dat Robert Scheltens, die veel tijd en energie aan de vernieuwde website heeft besteed 
en vanavond de website zou presenteren, wegens ziekte niet aanwezig kan zijn. Robert heeft Thijs 
gevraagd hem te vervangen. 

Nanko meldt dat Peter Scheffer heeft laten weten zijn lidmaatschap van het koor te willen beëindigen. 
Peter schrijft:  

Geacht bestuur, beste zangvrienden, 

Met pijn in het hart heb ik na lang aarzelen besloten om te stoppen met zingen. 
Ik mis de energie en de motivatie om regelmatig te komen oefenen. 
Ik wens jullie allen nog veel zangplezier toe. 
Bedankt voor de vele fijne momenten ! 
Ik wens jullie allen en het koor nog veel succes toe ! 

Groeten van Peter Scheffer. 

Thijs meldt dat 10 koorleden hebben laten weten vanavond niet aanwezig te kunnen zijn. 
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2. Notulen - Algemene Leden Vergadering 15 maart 2010 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de secretaris. 

De voorzitter en secretaris ondertekenen de notulen. 

Naar aanleiding van de notulen: 

 Elektronische versie Scheepskost op Rumor di Mare website   
Vraag van Rob: Er is toegezegd dat de Scheepspost in elektronische vorm op het web beschikbaar 
zou komen. Wanneer gaat dat gebeuren? 
Antwoord: Die toezegging zal binnenkort worden waar gemaakt als onderdeel van de vernieuwde 
Rumor di Mare website. 

 Lijst met voorzangers  
Vraag van Rob: Er is door het bestuur toegezegd dat na de zomerstop van 2010 een lijst me 
voorzangers zou worden gepubliceerd. Wanneer komt die lijst er nu? 
Antwoord: Die toezegging is inderdaad gedaan. Het kost allemaal wat meer tijd dan was voorzien. 
Het plan is om voor de zomerstop 2011 die lijst te publiceren. 

3. Formele bevestiging toekenning erelidmaatschap Frits van der Mark  
Begin december 2010 zijn de leden gevraagd in te stemmen met het voorstel van het bestuur om 
Frits van der Mark te benoemen tot erelid. Leden met een e-mail adres zijn middels een e-mail 
verzocht te reageren. De overige drie leden zonder e-mail adres zijn schriftelijk gevraagd hun stem 
uit te brengen. In het verzoek was aangegeven dat geen reactie zou worden geïnterpreteerd als 
steun voor het voorstel.  
Drieëndertig van de zesenveertig geconsulteerde leden hebben middels een e-mail expliciet 
aangegeven het voorstel te ondersteunen. Elf leden hebben niet gereageerd en daarmee impliciet 
aangegeven het voorstel te ondersteunen. Het voorstel van het bestuur is daarmee aangenomen. 
Eén lid heeft aangeven principiële bezwaren tegen erelidmaatschappen te hebben, maar erkent de 
grote bijdrage die Frits heeft geleverd. Eén lid gaf aan het voorstel te steunen, maar moeite te 
hebben met de daaraan automatisch gekoppelde vrijstelling van het betalen van de contributie.  

Frits is tijdens de openbare repetitie op maandag 20 december tot erelid van Zeemanskoor Rumor 
di Mare benoemd. 

De vergadering bevestigt het besluit om Frits van der Mark te benoemen tot erelid van de vereniging. 

4. Jaarverslag 2010 
De voorzitter stelt voor om het verslag niet pagina per pagina te bespreken, maar vragen van leden over 
het verslag te behandelen. De vergadering gaat akkoord met dat voorstel.  

PR + Sponsor plan 
Vraag van Rob: Complimenteert het bestuur voor de kwaliteit van het jaarverslag en formuleert 
vervolgens zijn vraag. In het jaarverslag wordt melding gemaakt van een PR + Sponsor plan. Kunnen we 
als leden kennisnemen van dat plan?  
Antwoord: Ja, na de pauze zullen Cees Meijer en Henk Kasbergen het plan presenteren. 

Vraag van Jack: Ik las dat ons koor lid geworden is van ShantyNederland. Hebben we daar plezier van? 
Antwoord: ShantyNederland is eind 2010 opgericht door ISSA leden die, net als wij, ontevreden waren 
met het door ISSA gevoerde beleid en het optreden van het ISSA bestuur. Begin februari heeft de eerste 
ledenvergadering van ShantyNederland plaatsgevonden. Kees de Winter en Nanko van Kampen hebben 
die vergadering bijgewoond. Ze kwamen vele bekenden tegen. De sfeer op de vergadering was positief en 
constructief. ShantyNederland heeft een website met veel informatie: www.shantynederland.nl . 
ShantyNederland zal ook zorgen voor afdracht van de Buma/Stemra rechten.  

Vraag van Frans van Lelyveld: In het overzicht van inkomsten en uitgaven over 2010 staat bij T-shirt 
verkoop een bedrag van -12 euro. Hoe kan dat? 
Antwoord: Het betreft een Rumor di Mare jasje waarvoor in 2009 is betaald en pas in 2010 is 
afgeleverd. Boekhoudkundig moest dat worden rechtgetrokken. 

Vraag van Jack: Net als in voorgaande jaren draagt ook nu weer het klein koor voor een belangrijk deel 
bij aan het batig saldo van het koor. Als er minder optredens van het klein koor plaatsvinden, kan dat 
betekenen dat de contributie moet worden verhoogd. Wat zijn de plannen voor het klein koor in de 
toekomst? 
Antwoord: die plannen zijn niet veranderd. In principe treden we als koor in haar geheel op. Slechts als 
de opdrachtgever (= betaler van een zgn. commercieel optreden) dat wenst kan een klein koor optreden.  
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5. Verslag van de kascontrolecommissie 2010 
De kascontrolecommissie 2010 bestaat uit Frank Fortanier en Jan Koelman, met Robert Scheltens als 
reserve. Frank en Jan hebben op vrijdagavond 18 februari 2011 ten huize van de penningmeester Gert Jan 
Wolvers de “kas” van Rumor di Mare gecontroleerd. De boekhouding is prima in orde bevonden, er zijn 
geen onregelmatigheden geconstateerd.  

Jan Koelman merkt op dat het deelnemen aan Bie Daip het koor ruim 500 euro kost en hij vraagt zich af 
of we mee moeten blijven doen. Nanko antwoord dat Bie Daip één van de festivals is waar we als koor 
gezien willen worden, waar we veel contacten op doen en waar we ook veel leren. In 2011 zullen we voor 
het laatst optreden tijdens het Bie Daip festival omdat de organisatoren hebben gekozen om m.i.v. 2012 
voornamelijk kleine koren uit te nodigen.  

6. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2010 
Het bestuur verzoekt de ALV haar decharge te verlenen voor het door haar in 2010 gevoerde beleid 
en het financiële jaarverslag 2010 goed te keuren. 

De vergadering verleent unaniem de gevraagde goedkeuring en dechargeert het bestuur voor haar in 
2010 gevoerde beleid.  

7. Benoeming kascontrolecommissie 2011 
Frank Fortanier verlaat na drie jaar de kascontrolecommissie. De overige leden schuiven een 
plaatsje op: Jan Koelman neemt de plaats in van Frank, Robert Scheltens wordt gewoon lid.  
Het bestuur stelt voor John Schuijt als reservelid van de kascontrolecommissie te benoemen. 

De aanwezigen gaan akkoord met de benoeming van John Schuijt. 

De voorzitter dankt Frank Fortanier voor zijn bijdrage aan de kascontrolecommissies 2008 – 2010. 

8. Afscheid bestuursleden 
De bestuursleden Leo van der Ark, René Lignac en Gert Jan Wolvers treden statutair af. Zij hebben 
alle drie te kennen gegeven een herbenoeming niet te ambiëren.  

Nanko nam op passende wijze afscheid van de drie bestuursleden en sprak hen als volgt toe: 

 

Gert Jan  

Core- business van een koor is zingen en dat op een aantrekkelijke manier doen. Maar de 
randvoorwaarden moeten wel zijn vervuld. Belangrijk hierbij zijn de financiën; immers activiteiten 
kosten geld – en een enkele keer levert het wat geld op - de rol van een penningmeester is dan ook 
essentieel. 

Gert Jan heeft één periode vervult en draagt nu zijn stokje over. 

Hij heeft zich laten kennen als een gedegen penningmeester, lettend op de penningen en financiële 
verplichtingen. Maar heeft een ruimere opvatting. Sommige penningmeesters richten zich helemaal 
op het geld en zijn blij als dat maar in orde is. Gert Jan heeft zijn inbreng niet hiertoe beperkt. In de 
bestuursvergaderingen heeft hij actief meegedacht over alle koor en bestuurstaken. Het gehele 
bestuursterrein; hij maakte ons dan wel attent op eventuele financiële consequenties. 

Naast inhoud op de vergaderingen heeft hij ook een zekere Bourgondische levensstijl. Aandacht voor 
andere zaken zoals lekkere wijnen en sigaren. Je ziet Gert Jan regelmatig in de rookkamer zitten, 
genietend van een lekkere sigaar. 

We zijn blij dat veel leden op de ene of andere wijze actief zijn binnen Rumor. We willen tastbaar 
blijk geven van onze erkentelijkheid voor bewezen diensten als bestuurslid, en hebben daarvoor 
aansluiting gezocht bij zijn Bourgondische aspecten. 

René 

Afgelopen 6 jaar onze PR-man.  

Is een ruime taak. We kwamen hem tegen bij tal van zaken binnen en buiten Rumor. Voor Rumor 
verzorgde hij de externe publiciteit, stukje in krant, ronselen van verslaggever. Intern bijvoorbeeld 
het drukken van de Scheepspost. Voor de inhoud hebben we hiervoor de redactiecommissie. René 
speelde de hoofdrol bij de feitelijke verschijning van ons huisorgaan. Kon hierbij gebruik maken van 
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zijn werkrelaties om de kosten beperkt te houden. Had ook expliciete ideeën over de gewenste 
kwaliteit  

Had ook als taak het aansturen van de opbouw – en activiteitenploeg. Een belangrijke rol. Een goede 
voorbereiding doet optredens, feestjes enz. goed verlopen. In de praktijk was hij ook actief in de 
uitvoering. Hij had ook een hoofdrol bij de logistieke kant van het optredens zoals de adequaat 
werkende geluidinstallatie.  

Ook leverde René belangrijk werk bij openbare repetitie, en bij de presentatie van de cd’s.  

Heel veel feitelijk geregeld. We danken hem voor zijn grote inzet. 

Denkend aan René, denk je aan zeilen. Van wedstrijdvaren op de Kagerplassen met de Draak van 
Piet, tot het zeezeilen naar Engeland. Bijvoorbeeld: in Blankenberge vorig jaar kwam hij met een 
aantal andere Rumorleden van Engeland gevaren. In dit cadeau hebben we hier aansluiting mee 
gezocht. 

Leo 

Kon je moeilijk over het hoofd zien. Fysiek niet. Dat was wel gemakkelijk: je kon eenvoudig verwijzen 
naar ‘die lange’, dan wist je meteen over wie het ging. 

Maar ook inhoudelijk kon je Leo niet over het hoofd te zien. Het voordeel van Leo is dat hij 
duidelijke is en zo nodig direct zijn mening geeft 

Als voorzitter van de muziekcommissie vervulde hij (weliswaar met anderen) een duidelijke rol bij 
de opbouw van ons repertoire. Dit heeft geleid tot 109 nummers. Veel nummers zijn aparte 
nummers, die niet bij ander zeemanskoren worden gezongen. Wij staan hierom bekend. Leuk is dat 
onze nummers nu ook door andere koren worden gevolgd. 

Leo vervulde ook een belangrijke rol bij het maken van de liedlijsten. Zegt zelf dat samenstelling 
steeds makkelijker ging, maar je moest steeds een afweging maken van de wensen van de klant, het 
karakter van het optreden en de ego’s van de zangers. Iedere voorzanger wil toch wel ieder optreden 
een keer voorzingen en als zij hierover ontevreden waren, kwamen ze wel bij hem klagen. Leo kon dit 
goed handelen.  

We hebben Leo leren kennen als iemand met een oog en belangstelling voor lekkere – en soms 
verrassend goedkope wijnen – die na afloop van de bestuursvergaderingen nog wel eens werden 
ontkurkt.  

9. Benoeming bestuursleden: 
Het bestuur stelt voor de volgende leden tot bestuurslid te benoemen: 

 Cees Meijer 

 Johan Hogendoorn 

 Kees de Winter 

Nanko meldt dat door de leden geen tegenkandidaten naar voren zijn gebracht, daarmee kunnen de door 
het bestuur voorgestelde kandidaten worden benoemd als bestuurslid.  

De vergadering steunt unaniem het voorstel van het bestuur. 

 

--- PAUZE --- 

Vernieuwde site van Rumor di Mare 
In de pauze demonstreert Thijs Breet de vernieuwde Rumorsite waarin Robert Scheltens heel veel 
tijd heeft gestoken. (Robert kon door ziekte niet zelf presenteren). 

De eerst indruk leert dat de site modern en fris is vormgegeven. Hij heeft een uitstraling die past bij ons 
koor.  

Een belangrijke verbetering ten opzichte van de oude site is dat Joomla!, de open source software 
waarmee de site is gebouwd, het gelijktijdig gebruik door verschillende machtigingshouders toestaat. Dat 
betekent dat er door verschillende gemachtigden content op de site kan worden gezet. Robert is als 
webmaster eindverantwoordelijk voor het functioneren van de website.  

De site kent een publiekdeel en een deel dat alleen voor leden toegankelijk is. Een belangrijke aanvulling 
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op het publieksdeel zijn de fragmenten van de liederen die wij zingen op de cd’s. Dit kan een bijdrage 
leveren in de cd-verkoop en het binnenhalen van optredens. Voor het besloten deel van de site krijgen 
straks alle koorleden een inlogcode. Op dit deel staat informatie die alleen bestemd is voor leden, zoals 
onder meer teksten met muziek, smoelenboek, agenda en notulen van vergaderingen. 

 

Verdeling bestuurstaken 
Thijs stelt - als nieuwe voorzitter – de overige bestuursleden voor, waarop eenieder ingaat op de 
activiteiten die bij zijn taak behoren (zie bijlage A.) 

 

10. Plannen voor 2011 

Optredens 

Nanko van Kampen stelt dat het de ambitie van het bestuur is jaarlijks minimaal twaalf optredens 
binnen te halen. Natuurlijk is dit de ondergrens en het streven is daar bovenuit te komen. Daarbij kan het 
promotieplan van het koor een rol spelen, omdat daarmee meer bekendheid wordt gegenereerd. 

De optredens die het bestuur nastreeft, zijn onder te verdelen in drie categorieën: 
 Vier sociale optredens; 
 Vier commerciële optredens; 
 Vier optredens bij festivals. 

Herman Hol vraagt naar de zin van meer dan één sociaal optreden per jaar. Verder vindt hij dat wij met 
twaalf optredens niet erg ambitieus zijn. Thijs zegt dat deze sociale optredens niet ten koste gaan van 
andere optredens, ze vinden immers voornamelijk in de wintermaanden plaats. Verder zegt hij dat wij als 
koor ook een maatschappelijke rol vervullen. Het blijkt telkens weer dat optredens in bijvoorbeeld 
verpleeghuizen een zeer waardevolle bijdrage leveren aan het onderbreken van het doorgaans eentonige 
dagprogramma in dergelijke instellingen.  

De agenda met de optredens wordt op het besloten ledendeel van de Rumorsite geplaatst. Daarnaast 
krijgen alle digitaal aangesloten leden telkens per e-mail bericht over optredens met de relevante 
informatie. De niet-digitalen krijgen een papieren versie. 

Gelet op de mooie herinneringen aan de optredens in de Poolse stad Toruń, is het – afgezien van de 
andere optredens - vermeldenswaard dat het bestuur probeert ook dit jaar weer een reis naar het festival 
(van 18 t/m 23 oktober) in die plaats te organiseren.  

Rumor heeft nog geen uitnodiging mogen ontvangen voor een optreden op 3 oktober. De voltallige ALV is 
van mening dat wij daar als Leids koor niet mogen ontbreken. Het bestuur maakt zich sterk om ons koor 
in het programma opgenomen te krijgen. Dick Steenvoorden heeft wellicht een ingang, waarvan wij 
graag gebruik maken.  
Actie: Nanko zal met Dick in overleg treden. 

Jack Vlieland stelt voor – gezien de trend – naar festivals kleine delegaties vanuit het koor af te 
vaardigen. Nanko vindt niet dat wij actief optredens voor het Klein koor moeten werven. Daarmee 
ondermijn je het bestaansrecht van het koor. Gert Jan wolvers stelt daarbij dat het financieel gezien 
niet uitmaakt of je nu een groot of klein koor afvaardigt. Beide kosten ongeveer evenveel geld. 
Actie: Besloten wordt dat het bestuur in de loop van het jaar op dit aspect terug te komen.  

Peter van Keulen vraagt zich af of het Klein koor een select gezelschap is dat beter zingt dan de andere 
koorleden. Nanko ontkent dit. De belangstelling voor het Klein koor is geïnventariseerd en ongeveer de 
helft van het koor wilde zo nu en dan wel meedoen met optredens van het Klein koor. In overleg met de 
klant en de muziekcommissie wordt per optreden de samenstelling bepaald. Het spreekt natuurlijk 
vanzelf dat bij een kleine bezetting de zangkwaliteiten van de individuele koorleden een grotere rol spelen 
dan bij optredens van het grote koor. 
Nieuwe leden kunnen zich dus ook opgeven. Het streven is de samenstelling steeds te wisselen. Er is geen 
sprake van een elitekoor. Een vereiste is wel dat men uit het hoofd kan zingen.  

Beleid met betrekking tot voorzangers 

Nanko licht de uitgangspunten toe die gelden voor het voorzingen. Er is geen eerste en tweede 
voorzanger, maar er zijn twee gelijkwaardige voorzangers. Om er voor te zorgen dat voorzangers 
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regelmatig aan bod komen, hebben we per lied niet meer dan twee voorzangers. De criteria bij de keuze 
van de voorzanger zijn kwaliteit, onderscheid en het type optreden. Jan Marten de Vries maakt de 
feitelijke keuze.  
Als je eenmaal voorzanger bent, wil dat niet zeggen dat je dat ook blijft. Ook nieuwe leden krijgen een 
kans om voorzanger te worden. Herman vindt dat er een onduidelijke situatie ontstaat met twee 
gelijkwaardige voorzangers. Zo weet hij niet waar hij aan toe is. Cees Pepermans stelt dat hij 
voorzangers bij één lied weet die beslist niet gelijkwaardig zijn. Bij grote optredens wordt er gekozen voor 
de beste kwaliteit en voor het optredens in tehuizen wordt een voorzanger van mindere kwaliteit gekozen. 
Nanko zegt daarvan dat kwaliteit zich moet ontwikkelen en dat je daarom in principe alle koorleden die 
mogelijkheid moet bieden. 
Thijs deelt mee dat de Muziekcommissie, gelet op het vertrek van een aantal voorzangers, zich 
beraadt op een nieuwe inschrijfronde en het is een ieder vrij zich op te geven. Wel wordt eerst de oude 
lijst afgewerkt.  
Actie: Het bestuur komt zeer binnenkort met een nieuwe lijst met liederen en de bijbehorende 
voorzangers.  
Actie: Voor de zomer maakt het bestuur duidelijk hoe we hiermee verder gaan. 

Sociale kooractiviteiten 

Thijs stelt de ALV voor – naast de openbare repetitie - door het jaar heen enkele sociale activiteiten te 
ontwikkelen. Daarbij kunnen we denken aan een combinatie van varen, zang en andere dingen die het 
leven aangenaam maken.  
Het voorstel wordt unaniem goed ontvangen en goedgekeurd. Op de vraag of bij sociale activiteiten ook 
partners welkom zijn, was er ook unanimiteit: maar dan in de stilte die volgde. De datum staat nog niet 
vast, maar René Lignac stelt voor daar niet te lang mee te wachten i.v.m. het vollopen van de agenda’s. 

Public Relations en fondsenwerving 

Het bestuur heeft Henk Kasbergen en Cees Meijer gevraagd in beeld te brengen hoe Rumor di Mare 
meer bekendheid kan krijgen en wat de mogelijkheden zijn om extra fondsen te werven. Meer bekendheid 
is goed voor het binnenhalen van optredens. Optreden is leuk en het zorgt voor inkomsten. Verder kan 
het helpen in het binnenhalen van nieuwe leden (en misschien ook jonge leden). En, het is natuurlijk leuk 
om lid te zijn van een bekend koor.  
Extra geld kunnen we gebruiken om bijvoorbeeld buitenlandse optredens mee te financieren, er een 
overnachting uit de koorkas van te betalen of de leden te trakteren op een drankje of maaltijd bij een 
optreden. Ook kunnen we zo nodig nieuwe instrumenten aanschaffen. 

Communicatie 
Wanneer je fondsen wilt werven, lukt dat eigenlijk alleen maar, indien je over voldoende positieve 
bekendheid binnen je doelgroepen beschikt. Immers, mensen hebben alleen iets over voor zaken 
waarvan ze het nut inzien, waarmee ze iets hebben, en waarbij de waardering wederzijds is. We zullen 
dus eerst aan de slag moeten om die positie bij diverse groepen te bereiken. Dat vraagt een flinke 
inspanning, waarbij iedereen zijn inbreng moet leveren, wil het lukken. Uiteraard binnen de 
mogelijkheden van ons budget. We zullen dit dus samen moeten willen en samen moeten doen. In het 
kort komt het plan er op neer dat we tot doel hebben nog meer waardering en bekendheid te krijgen 
buiten de eigen kring van kenners.  
Vooruitlopend op de fondsenwerving zorgen we eerst voor nog meer naamsbekendheid. 

Fondsenwerving 
Daarnaast, en mogelijk merken we dat dit pas goed werkt ná het bereiken van die bekendheid, 
ontwikkelen we een aantal acties om fondsen te werven. Daar zijn nogal wat mogelijkheden, waarbij 
we ook met kleine bijdragen blij moeten zijn. Men is bereid geld in ons koor te steken, afhankelijk van 
de waardering die men voor het koor heeft enerzijds en de financiële bijdrage die men er aan wil/kan 
leveren anderzijds. 
Om een voorbeeld te noemen is de zg. Vriendenloterij een lucratieve vorm om fondsen binnen te 
halen. Loten die mensen aanschaffen moeten zijn geoormerkt voor Rumor di Mare en bij ieder 
verkocht lot ontvangen wij daarvan een percentage. Dat betekent overigens niet dat koorleden zich 
verplicht moeten voelen om loten te kopen.  

De ALV gaat desgevraagd akkoord met het plan.  
Actie: Henk en Cees zullen de uitwerking voor hun rekening nemen. Het plan staat op de ledensite en 
suggesties zijn van harte welkom. 

Herziening Statuten en Huishoudelijk reglement 
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Het bestuur gaat de statuten en het huishoudelijk reglement dit jaar tegen het licht houden en bezien 
wat moet worden gewijzigd. Vooral wordt daarbij gekeken naar wat nog zinnig is, waar zaken moeten 
worden aangescherpt, wat er in of juist uit moet en of niet veel meer per e-mail kan worden geregeld. 
Actie: De leden kunnen suggesties voor het zomerreces naar het bestuur zenden. 

Situatie met betrekking tot de repetitieruimte 

De sociëteit De Burcht en Tuinzaal zijn door de gemeente Leiden verkocht aan een particulier 
investeerder. En zoals dat gaat met investeerders, wil deze investeren en heeft een dramatische verhoging 
van de huur aangekondigd. Dat heeft natuurlijk ook voor ons als huurder consequenties. De uitbater 
heeft intussen protest aangetekend en er loopt nu een discussie tussen de eigenaar en de uitbater. Wij 
hebben alleen een overeenkomst met de uitbater, dus onze vereniging speelt in deze discussie geen rol. 
Op de vraag van Jack Vlieland of het zin heeft dat wij als koor de publieke opinie mobiliseren, geeft Jan 
van der Stoep aan dat een dergelijke actie in dit stadium wel eens averechts zou kunnen werken. Het is 
dus een kwestie van afwachten. 

11. Begroting 2011 
Johan Hogendoorn verzorgt de toelichting van de begroting (zie bijlage B).  
Aan de inkomstenkant is uitgegaan van een stabiel aantal betalende leden, een wat lagere cd-verkoop en 
een vermindering van de netto inkomsten uit optredens, dit laatste wordt in ieder geval veroorzaakt door 
de BTW-verhoging per 1 juli 2011 (dit laatste kost ons € 20,= per optreden. 

Aan de uitgave kant is uitgegaan van een gelijk aantal repetities en daarbij is vooralsnog een verhoging 
van de huur met 30% verwerkt. Verder de BTW-verhoging per 1 juli van de dirigent van 6% naar 19%.  

Frits van der Mark mist een bedrag dat zou moeten worden opgenomen voor de wijziging van de 
statuten. Thijs zegt daarvan dat de wijziging in handen moet liggen van een notaris nadat de ALV zich 
daarover in 2012 heeft uitgesproken. Dat betekent dat de notariskosten ook voor dat jaar in de begroting 
worden opgenomen.  
Frans van Lelyveld ziet de kosten voor de Buma/ Stemra rechten niet terug. Thijs antwoord dat deze 
onder de algemene kosten zijn ondergebracht. 
Volgens Rob Olieroock zou het bestuur de PM-kosten oormerken. Volgens Thijs zitten die in het 
vermogen. Zo nodig besluiten we in de ALV waaraan we deze besteden.  

De ALV keurt de begroting goed. 

12. Rondvraag en sluiting 
Rob heeft de afgelopen tijd via de muziekschool individuele zanglessen kunnen organiseren bij Wim de 
Ru. Wim is echter plotseling in het ziekenhuis opgenomen, waardoor er voorlopig geen zanglessen zullen 
zijn. Er zijn nu geen concrete alternatieven, maar hij houdt de vinger aan de pols.  

Herman vraagt aandacht voor het project van zijn school waarbij leerlingen Leienaren over haar of zijn 
bijzondere plek in de stad moeten interviewen. Zijn school organiseert al een flink aantal jaren een 
Maatschappelijke stage in een week in april. De leerlingen van Herman moeten een 'Tweeluik' maken van 
een betekenisvolle plek in de stad, van hen èn een 'ervaren stadsbewoner'. Dat tweeluik krijgt uiteindelijk 
vorm in een Maquette, eventuele digitale collage of film.  
Actie: Thijs zorgt voor brede verspreiding van deze vraag onder de koorleden. 

Ko Zonneveld dankt namens alle koorleden het oude en nieuwe bestuur, de opbouwploeg, de 
muziekcommissie en alle andere vrijwilligers voor de geleverde inspanningen. Een speciale dank gaat uit 
naar Thijs die er steeds voor zorgt dat ook de digibeten onder ons van informatie worden voorzien.  
Hij hoopt en verwacht dat deze inspanningen worden gecontinueerd. 

Ter gelegenheid van zijn afscheid brengt Leo van der Ark op ontroerende wijze, samen met René, The 
Wreck of the Nancy Lee ten gehore. 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22:35 uur. 



Rumor di Mare –Notulen Algemene Ledenvergadering 2011 pagina 8 van 9 

Bijlage A. Verdeling bestuurstaken 

Voorzitter: Thijs Breet (vervanger: Nanko) 
- Koorleiding   (bij optredens: bestuursleden om beurten) 
- Leiden bestuursvergaderingen & ALV 
- Interne nieuwsbrief  
- Ledenadministratie + smoelenboek 
- Bijhouden presentie en afmeldingen  (vervanger: Cees) 
- Functioneel beheer Rumor di Mare website 
- Rondsturen kooragenda / nieuwsbrief / informatie over optredens / etc. 
- Werven van sponsors / donateurs 
- Beheer Rumor di Mare Telefoon (mobiel) 
- Beheer info@rumordimare.nl e-mail 

Secretaris: Cees Meijer (vervanger: Johan) 
- Post in/uit 
- Notuleren bestuursvergaderingen & ALV 
- Bijhouden Archief  
- Regelen promotie activiteiten 
- Externe nieuwsbrief / scheepspost (Cees Meijer is redactievoorzitter) 
- Beheer secretariaat@rumordimare.nl e-mail 

Penningmeester: Johan Hogendoorn (vervanger: Kees) 
- Innen van de contributie. 
- Betalen van dirigentvergoedingen, reiskosten en onkosten 
- Uitsturen rekeningen optredens adv bevestigingen (contractbeheer) 
- Beheer Verzekeringen. 
- Bijhouden kasboek / Opstellen financieel jaarverslag 
- Regelen busvervoer / overnachtingen etc. voor optredens 
- Aanvragen van subsidies  
- Beheer penningmeester@rumordimare.nl e-mail 

Logistieke – man: Kees de Winter (vervanger: Cees) 
- Aansturen activiteiten- en opbouwploeg (inclusief mengpaneel bedieners) 
- Regelen van de logistieke kant van instrumenten / apparatuur voor optredens,  
- Begeleiden van nieuwe leden,  
- verkopen van de CD’s. / Regelen van externe verkooppunten van de cd’s. 
- Beheer logistiek@rumordimare.nl e-mail 

Muziek - man: Nanko van Kampen (vervanger: Thijs) 
- Coördinatie muziekcommissie 
- Maken van verslagen van repetities en optredens. 
- Onderhouden van de contacten met dirigent en muzikanten 
- Coördineren van choreografie (bewegen / stijl) adviezen. 
- Opstellen en afstemmen liedlijsten voor optredens 
- Beheer en publicatie Liedboekteksten  
- Onderhouden van contacten met opdrachtgever 
- Afspreken optredens en sturen van schriftelijke bevestigingen 
- Regelen optredens (niet de logistieke kant) 
- Details optredens doorgeven aan voorzitter / penningmeester / logistieke - man  
- Beheer booking@rumordimare.nl e-mail 
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Bijlage B. Begroting 2011 

Inkomsten Begroting 
2011 

 Realisatie 
2010 

Realisatie 
2009 

Realisatie 
2008 

Contributie 5.040  5.220 5.010 4.850 
Entreegeld nieuwe leden 50  25 75 125 
T-shirt verkoop 40  -12 110  
cd verkoop 500  612 3.628 1.242 
Sponsors    4.000 880 
Donateurs 75  98 290  
Batig saldo optredens 700  1.066 1.016 3.337 
Rente 80  64 33 18 
Nadelig saldo 1.015     

totaal € 7.500    € 7.073  € 14.162  € 10.452  
 

Uitgaven Begroting 
2011 

 Realisatie 
2010 

Realisatie 
2009 

Realisatie 
2008 

Repetities 5.200  4.507 4.193 4.429 
Algemene kosten 350  380 499 902 
Scheepspost 125  108 516  
Bureaukosten 525  517 423 496 
Herziening liederenboek     624 
Openbare repetitie 300  425 294 159 
Instrumenten 250  43 707 412 
3de cd   77 5.117 536 
Reservering 3de cd    -1.464 1.464 
Lustrumfeest    2.261  
Sociale activiteiten 750     
Voordeling saldo   1.016 1.616 1.430 

totaal € 7.500   € 7.073  € 14.162  € 10.452  
 
Verklaringen inkomsten: 

 Op 1 januari 2011 heeft het koor 40 betalende leden. Er hebben zich twee aspirant leden 
aangemeld. Voor de begroting wordt uitgegaan van 2 nieuwe leden in 2011. Dus 42 leden die een 
contributie van 120 euro. 

 We verwachten 50 cd’s te kunnen verkopen. 

 We houden rekening met slechts 5 donateurs (à 15 euro).  

 Het aantal goedbetaalde optredens loopt over de jaren heen terug en de baten worden negatief 
beïnvloed door de verhoging van het BTW tarief voor de dirigent van 6% naar 19% per 1 juli. 

 
Verklaringen uitgaven: 

 Verhoging repetitiekosten heeft te maken met een verwachtte verhoging van de zaalhuur met 
30% en de verhoging van het BTW tarief van 6% naar 19% voor de dirigent per 1 juli.  

 Het bestuur stelt voor om de Scheepspost op dezelfde wijze te publiceren als in 2010.  

 De post instrumenten is voor onderhoud en uitbreiding van de instrumenten en de 
geluidsinstallatie. In 2011 zal onderzoek worden gedaan naar de staat van de geluidsinstallatie. 

 Voor sociale activiteiten is een bedrag van 750 euro opgenomen. Hiervan worden o.a. de drankjes 
tijdens de ALV betaald. Het bestuur is van plan om voor de zomerstop een sociale activiteit op en 
om het water te organiseren met een BBQ ter afsluiting.  

 


