
Zeemanskoor Rumor di Mare  ALV 2012 – bijlage 2 

Bijlage 2. Status Actiepunten ALV 2012 

 

Actie: Het bestuur past het jaarverslag aan op een aantal in de LV geconstateerde fouten m.b.t. de 
verdeling van de optredens in 2011. 

Status: Afgehandeld. Er staat een herziene versie op de besloten ledensite. 

 

Actie:  Het bestuur bespreekt een kostenneutrale variant voor optredens bij eigen leden. 

Status: Afgehandeld. Per Nieuwsbrief aan de leden gecommuniceerd. Besloten is geen kosten in 
rekening te brengen als alle koorleden en dirigent worden uitgenodigd om als gasten bij een 
feest aanwezig te zijn. Ook brengen wij geen kosten in rekening voor een bijdrage van het 
koor bij de uitvaartplechtigheid van een koorlid.  

 Per geval wordt in overleg met de uitnodigende partij bepaald of de dirigent aanwezig moet 
zijn. Als we alleen worden gevraagd een muzikale bijdrage aan een feest te leveren en daarna 
worden geacht te vertrekken, dan brengen we de gewone kosten in rekening. In dergelijke 
gevallen treden we op met dirigent of zijn vervanger die daarvoor het gebruikelijke 
honorarium ontvangt. 

 

Actie:  Het bestuur kijkt kritisch naar de optredens met een sociaal karakter die geen inkomsten 
opleveren. In de ALV werd geopperd niet altijd met een dirigent op te treden en/of de 
reiskosten van de muzikanten niet te vergoeden, om zodoende de kosten te drukken. 
Mogelijk zouden we dan als koor ook aantrekkelijker zijn voor optredens op verjaardagen en 
partijen van particulieren. 

Status: Afgehandeld. Per Nieuwsbrief aan de leden gecommuniceerd.  

 Het bestuur heeft uitvoerig over dit voorstel gesproken en alle voor- en nadelen afgewogen. 
We zijn tot de conclusie gekomen dat we het voorstel om zonder een dirigent op te treden, 
niet moeten overnemen. Immers, het zou ten koste gaan van de kwaliteit van het gebodene. 
We hebben gelukkig een andere oplossing kunnen vinden om het nadelige saldo te 
compenseren: het aanvragen van een subsidie voor de Amateurkunst bij de Gemeente 
Leiden. 

 

Actie:  Het bestuur bespreekt het voorstel om voor de dirigent een polo te kopen met een wat groter 
logo op de rug. 

Status: Afgehandeld.  Het Bestuur heeft besloten dit uit esthetisch oogpunt niet te doen.  

 

Actie:  Het bestuur bespreekt de in de ALV geopperde wijzigingen in het Huishoudelijk reglement. 

Status: Afgehandeld. Zie het Huishoudelijk Reglement op de besloten ledensite. 

 

Actie: Het bestuur heeft het voorstel besproken een PR-commissie in te stellen.  

Status: Afgehandeld. Het bestuur heeft mensen benaderd ofwel leden hebben zichzelf aangemeld. 
Dit heeft uiteindelijk niet tot een commissie geleid. Er blijkt slechts één lid te zijn die niet 
alleen wil meedenken, maar ook daadwerkelijk uitvoerende taken op zich wil nemen. We 
hebben besloten alleen op ad-hocbasis leden in te schakelen, zoals ook met het Festival 
gebeurt. 

 

Actie:  Het bestuur bespreekt het voorstel geen vakantiereces meer te hebben. 

Status: Afgehandeld. De repetities lopen ook tijdens vakanties door, behoudens het zomerreces. 

 


