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Status Actiepunten ALV 2011 

Actie: Nanko van Kampen zal samen met Dick Steenvoorden zorgen dat we een uitnodiging 
krijgen voor een optreden tijdens het 3 oktober feest in Leiden. 

Status:Afgehandeld. We hebben onszelf uitgenodigd en hebben op 3 oktober een optreden 
verzorgd. 

Actie:  Het bestuur zal een standpunt bepalen over het idee om – gezien de trend dat festivals veelal 
kleine koren uitnodigen - naar festivals kleine delegaties vanuit het koor af te vaardigen. 

Status: Afgehandeld.  
Een aantal jaren geleden is geconstateerd dat de vraag naar grote koren verminderde en die 
naar kleinere koren steeg, vooral voor optredens bij bedrijven (zgn. de commerciële optredens, 
waarvoor vaak een aantrekkelijke vergoeding kan worden gevraagd). 
Als koor hebben daarop gereageerd met het in het leven roepen van klein koorconcept. 
Kenmerk is dat de grootte van het koor niet vast staat maar per geval kan wijzigen. De keuze 
tussen een groot of een klein koor ligt bij ‘de klant’ (in wisselwerking met de boekingenman). 
Dit systeem functioneert tot op heden goed en levert ons koor de nodige financiële baten.  
De suggestie is gedaan het klein koorconcept ook toe te passen voor optredens op festivals. De 
gedachte is dat, als we eenmaal binnen zijn, we wellicht later ook met het groot koor kunnen 
komen optreden. 
Het bestuur is van mening dat het concept van een klein koor alleen voor commerciële 
optredens kan / mag worden toegepast en niet voor sociale optredens en/of optredens bij 
festivals. 
Het bestuur gaat uit van een onverdeeld Rumor di Mare. Als we actief de boer opgaan door 
met een klein koor te gaan zingen op (prestigieuze) festival e.d. moet er worden geselecteerd 
tussen leden die wel en leden die niet mee mogen zingen. Hiermee zouden we onzes inziens de 
bijl aan de wortels van ons koor zetten. 

Actie:  Het bestuur komt zeer binnenkort met een nieuwe lijst met liederen en de bijbehorende 
voorzangers.  

Status: Afgehandeld. De lijst is gepubliceerd op het interne deel van de Rumor di Mare website. 

Actie:  Voor de zomer maakt het bestuur duidelijk hoe we verder gaan met de invulling van 
voorzangers voor openstaande liederen. 

Status: Uitstaand. Door het vertrek van Jan Marten is hier geen vordering mee gemaakt.  
De muziekcommissie neemt in de loop van dit jaar actie. 

Actie:  Henk Kasbergen en Cees Meijer zullen de uitwerking van het Public Relationsplan voor 
hun rekening nemen. Het plan staat op de ledensite en suggesties zijn van harte welkom. 

Status: Afgehandeld. Zie jaarverslag 2011.  

Actie: De leden kunnen suggesties voor de statuten en het huishoudelijk reglement voor het 
zomerreces naar het bestuur zenden. 

Status: Afgehandeld. Het bestuur heeft geen suggesties mogen ontvangen.  

Actie: Thijs Breet N.a.v. van de vraag van Herman Hol, om medewerking bij het project van zijn 
school waarbij leerlingen Leienaren over haar of zijn bijzondere plek in de stad moeten 
interviewen zorgt het bestuur voor brede verspreiding onder de koorleden. 

Status: Afgehandeld. De koorleden zijn op 15 maart 2011 met een e-mail geïnformeerd.  

 


