
Zeemanskoor Rumor di Mare – Jaarverslag 2012 pagina 1 van 18 

 

Zeemanskoor Rumor di Mare 

Jaarverslag 2012 

Rumor di Mare 2.0 
 

 
 

Inhoudsopgave 
 

Voorwoord .........................................................................................................................................................2 
1. Leeswijzer ................................................................................................................................................. 3 
2. Bestuur ..................................................................................................................................................... 3 

2.1. Algemene Ledenvergadering ........................................................................................................... 3 
2.2. Bestuursvergaderingen .................................................................................................................... 3 
2.3. Externe contacten / Public Relations ..............................................................................................4 
2.4. Leden .................................................................................................................................................4 
2.5. Repetities ..........................................................................................................................................4 
2.6. Internet ............................................................................................................................................. 5 

3. Financiën ..................................................................................................................................................6 
3.1. Operationele Uitgaven en Inkomsten met betrekking tot 2012 ....................................................6 
3.2. Projecten .......................................................................................................................................... 8 

3.2.1. Koorkleding ..............................................................................................................................9 
3.2.2. Mengpaneel ..............................................................................................................................9 
3.2.3. Festival "Naar Zee, Naar Zee!" ................................................................................................9 

3.3. Balans per 31 december 2012 ..........................................................................................................9 
4. Commissies............................................................................................................................................. 12 

4.1. Muziekcommissie ........................................................................................................................... 12 
4.2. Logistieke zaken ............................................................................................................................. 12 
4.3. Festivalcommissie .......................................................................................................................... 12 
4.4. Koorkledingcommissie ................................................................................................................... 13 

5. Optredens Koor ...................................................................................................................................... 13 
Nawoord .......................................................................................................................................................... 15 
Bijlage A: Samenstelling Bestuur en commissies .......................................................................................... 16 
Bijlage B: Financieel overzicht 2012 – details ............................................................................................... 17 
Bijlage C: Financieel overzicht Festival “Naar Zee, Naar Zee!” .................................................................... 18 
  



Zeemanskoor Rumor di Mare – Jaarverslag 2012 pagina 2 van 18 

Voorwoord 
Rumor di Mare 2.0, dat is de titel die we aan dit jaarverslag hebben meegegeven. Een nieuwe versie van 
ons koor. Die nieuwe versie is bezig vorm te krijgen als resultaat van alle veranderingen die in 2011 zijn 
ingezet en waarover je in het vorige jaarverslag hebt kunnen lezen. We hebben in 2012 de eerste 
vruchten mogen plukken van die veranderingen.  

Het eerste volle jaar met onze nieuwe dirigent Harm Huson. Aan de ene kant lijkt het wel of hij altijd al 
onze dirigent is geweest. Aan de andere kant zie je toch (gelukkig) verschillen met zijn voorganger, 
zonder deze tekort te willen doen. We zijn ons beter bewust geworden van het nut van goede ademhaling 
bij het zingen en we hebben ons zelfs al gewaagd aan het vierstemmige nummer Tourdion.  

Een mijlpaal is de introductie Sea folk & Shantyfestival Leiden “Naar Zee, Naar Zee!” dat samen met de 
Maritieme Folkgroep Act of Mutiny werd georganiseerd. Dit festival werd begin juni onder een stralende 
zonnehemel gehouden en oogstte veel lof. Een evenement waar we met veel voldoening aan 
terugdenken. De voorbereidingen voor een tweede festival zijn in volle gang en het lijkt er op dat we een 
festival traditie gaan schrijven.  

Ook op organisatorisch en logistiek gebied kunnen we spreken van vernieuwing: nieuwe koorkleding, 
een nieuw mengpaneel, een geactualiseerd huishoudelijke reglement, etc. 

Het aantal optredens was in 2012 van het juiste niveau en goed verdeeld over de verschillende 
categorieën: sociaal, commercieel en festivals. Vorig jaar constateerden we al dat de opbrengsten van de 
commerciële optredens niet meer voldoende zijn om de kosten van vooral de optredens tijdens festivals 
te dekken. Dat komt omdat we voor het optreden tijdens festivals doorgaans geen vergoeding krijgen. 
Voor het eerst in de achttienjarige geschiedenis van ons koor is er een nadelig saldo voor de optredens. 
Dat wil zeggen dat we uit onze contributie niet alleen de kosten van de repetities moeten betalen, maar 
ook de uitdagende optredens tijdens festivals. Met een subsidie van de Gemeente Leiden wordt de ergste 
financiële pijn een beetje verzacht, maar toch. We gaan ook op financieel gebied naar een nieuwe versie 
van de werkelijkheid. 

Het is verheugend om te zien hoeveel koorleden, los van het zingen natuurlijk, op de een of andere 
manier betrokken zijn geweest bij de activiteiten van Rumor di Mare. Meer dan de helft van de 
koorleden vervult één of meerdere taken in het koor. In de bijlage A worden ze allemaal genoemd. Dit is 
in schril contrast met de moeite die het kost om koorleden geïnteresseerd te krijgen voor een rol in het 
bestuur. Zoals het er bij het schrijven van dit voorwoord uitziet, zullen er per 1 april nog steeds twee 
vacatures zijn en zal slechts een driemanschap het bestuur vormen. 

Tot slot. Het verslagjaar is ook het jaar geweest waarin we, voor het eerst sinds de oprichting van het 
koor in 1994, werden geconfronteerd met het overlijden van een koorlid. In de nacht van 20 op 21 
februari is Gerard Turk overleden. Gerard was meer dan tien jaar een gewaardeerd lid van ons koor. We 
wisten dat hij ongeneeslijk ziek was, maar zijn overlijden kwam toch als een schok. Op maandag 27 
februari hebben we in de afscheidsdienst als koor om de kist van Gerard gestaan en ‘’zijn” lied 
Skipperssankje gezongen. 
Voor een aantal koorleden is 2012 een moeilijk jaar geweest vanwege het verlies van een dierbare, 
problemen met de gezondheid en/of van meer persoonlijke aard. Dat had tot gevolg dat ze helaas niet zó 
betrokken konden zijn bij het koor als ze graag hadden gewild. Wij wensen hen veel sterkte toe en hopen 
dat ze spoedig weer de energie kunnen opbrengen om naar het koor te komen en te ervaren dat zingen 
ook energie geeft. 

Thijs Breet – voorzitter 
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1. Leeswijzer 
Het jaarverslag over het jaar 2012 heeft dezelfde opzet als de jaarverslagen in voorgaande jaren: alle 
informatie over de activiteiten van het koor worden in dit jaarverslag ondergebracht. 

In de hoofdstukken 2.1 en 2.2 wordt verslag gedaan van de Algemene Ledenvergadering en de 
bestuursvergaderingen. Daarna wordt in de hoofdstukken 2.3 t/m 2.6 verslag gedaan van respectievelijk 
de externe contacten en de PR-activiteiten, informatie over het ledenbestand, de repetities en de 
internetactiviteiten. De financiële aspecten staan in hoofdstuk drie beschreven.  

Hoofdstuk vier beschrijft de activiteiten van de commissies. Een uitgebreide beschrijving van de 
optredens in 2012 wordt gegeven in hoofdstuk vijf. Het jaarverslag wordt geopend met een voorwoord 
van de voorzitter en afgesloten met een nawoord van de dirigent. 

Bijlage A bevat een overzicht van de samenstelling van het bestuur en de commissies, evenals van de 
leden met een specifieke taak. 

Bijlage B bevat een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2012. 

Bijlage C bevat een overzicht van de inkomsten en uitgaven met betrekking tot het Festival “Naar Zee, 
Naar Zee!”. 

Aan dit jaarverslag hebben meegewerkt: het voltallige bestuur, de coördinatoren van de verschillende 
commissies en onze dirigent Harm Huson. 

2. Bestuur 

2.1. Algemene Ledenvergadering 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd gehouden op maandag 12 maart in de Tuinzaal van 
Sociëteit De Burcht in Leiden. 

In deze ALV werd o.a. besloten tot de aanschaf van een nieuw mengpaneel en een herziening van de 
koorkleding. Tevens werd besloten tot een aantal wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement. 

Nanko van Kampen trad statutair af, maar had te kennen gegeven bereid te zijn voor nog een periode 
van drie jaar in het bestuur zitting te nemen. De ALV ging akkoord met de herbenoeming van Nanko van 
Kampen als bestuurslid. 

Door het plotselinge vertrek van de penningmeester Johan Hogendoorn in januari was er een vacature 
in het Bestuur ontstaan. De ALV steunde unaniem het voorstel van het bestuur om René Lignac tot 
bestuurslid te benoemen.  

2.2. Bestuursvergaderingen 

Het bestuur heeft in 2012 acht keer vergaderd:  

 25 januari   

 15 februari (vervolg 25 januari) 

 4 april  

 19 juni  

 25 juni (ingelast) 

 25 september 

 13 november 

 3 december (over de Muziekcommissie) 

Naast de gebruikelijke bestuurspunten is onder andere gesproken over: 

 Het onverwachte vertrek van de penningmeester Johan Hoogendoorn in januari 2012 en de 
taakverdeling van het bestuur tot aan de ALV 

 Het vertrek van Kees de Winter als penningmeester in juni 2012 en de taakverdeling van het bestuur 
in de ingekrompen samenstelling. 

 Werving nieuwe bestuursleden. 
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2.3. Externe contacten / Public Relations 

Persberichten 
 Aantreden als dirigent van Harm Huson 

 Ledenwerving 

 Zingen voor honderdjarige 

 Openbare repetitie 

Diversen 
 Activiteiten aangekondigd op website Shanty Nederland en van de Contactgroep Leidse Koren; 

 Activiteiten aangekondigd op Facebook (alleen voor de vrienden om ‘’Harense toestanden’’ te 

voorkomen); 

 Vermelding in de gemeentegids van Leiden; 

 Mailing naar festivalorganisaties e.d., horecabedrijven, enz. Teneinde ons koor onder de 

aandacht te brengen; 

 Twee advertenties voor de werving van koorleden in de regionale huis-aan-huisbladen; 

 Deelname aan, en vermelding in twee shantyprogramma’s op regionale radiozenders; 

 Een nieuw staatsieportret laten maken; 

 Een nieuwe ansichtkaart laten maken; 

 Visiekaartjes laten maken. 

2.4. Leden 

Bij de start van 2011 bestond het koor uit vijfenveertig leden: tweeënveertig gewone leden en drie 
ereleden (Frits van der Mark, Ko Zonneveld en Jan van der Stoep). 

In februari werden we voor het eerst sinds de oprichting van het koor in 1994 geconfronteerd met het 
overlijden van een koorlid: Gerard Turk. Gerard was meer dan tien jaar een gewaardeerd lid van ons 
koor. 

In januari besloten Johan Hogendoorn en Henk Kasbergen hun lidmaatschap van het koor te 
beëindigen. 

In juni konden we Hans Gotlieb en Ruud van Steen verwelkomen als lid van Rumor di Mare.  

Gert Jan Wolvers, Ben Schipper en Peter van Keulen hebben tegen het einde van het jaar aangegeven 
per 1 januari 2013 hun lidmaatschap te willen beëindigen. 

In december 2012 bestond het koor uit vierenveertig leden.  

Aan het eind van het jaar hebben zich vijf belangstellenden voor het koor gemeld. Twee van hen, Koos 
Selier en Peet van der Werf, waren al eens eerder lid van het koor en zullen meteen per 1 januari 2013 lid 
worden. De andere belangstellenden zullen eerst begin 2013 een aantal repetities ter kennismaking 
bijwonen. 

Op 1 januari 2013 bestaat het koor uit vierenveertig – drie + twee = drieënveertig leden, met de 
verwachting dat het ledental met nog tenminste drie leden zal toenemen in 2013. 

De gemiddelde leeftijd van de koorleden was eind 2012 drieënzestig jaar. Dat is bijna één jaar hoger dan 
aan het eind van 2011. Het jongste lid was ruim vijfenveertig jaar en het oudste lid net drieënnegentig 
jaar. 

2.5. Repetities 

Het koor heeft in 2012 op tweeëntwintig maandagavonden gerepeteerd. De laatste repetitieavond in 
december was een openbare repetitie. 

N.B.  De gepresenteerde getallen en percentages zijn gebaseerd op het aantal koorleden (42) dat het 
gehele jaar lid was van het koor. 
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Opkomst op een  
repetitieavond 

2012 2011 

aantal percentage aantal percentage 

Gemiddeld 33 79% 32 76% 

Minimum 25 60% 25 60% 

Maximum 39 93% 37 88% 

 

Percentage 
bijgewoonde 

repetities 

2012 2011 

aantal percentage aantal percentage 

91 - 100 12 29% 6 14% 

81 - 90 12 29% 13 31% 

71 - 80 5 12% 8 19% 

61 - 70 9 21% 8 19% 

41 - 60 3 7% 4 10% 

21 - 40 0  2 4% 

0 - 10 1 2% 1 2% 

totaal 42 100% 42 100% 

Eén lid heeft om persoonlijke redenen geen enkele repetitie kunnen bijwonen.  

Uit bovenstaande overzichten blijkt dat de repetitieavonden trouw worden bezocht en dat er een groter 
wordende kern van koorleden is die bijna geen enkele repetitie verstek laat gaan. 

De koorleden waren in 2012 iets minder gedisciplineerd in het van te voren melden van hun 
afwezigheid. Gemiddeld drie koorleden (in 2011: 2), met een variatie van nul tot zeven (in 2011: van nul 
tot vier), bleven weg zonder boodschap. 

2.6. Internet 

De website www.rumordimare.nl zag over 2012 in totaal 4757 bezoekers: 91 per week. Gemiddeld is dit 
iets lager dan in 2011, toen de site 93 bezoekers per week kreeg. Uit onderstaande grafiek blijkt een grote 
piek in de week voorafgaand aan het festival “Naar Zee, Naar Zee!”: de site kreeg toen in één week 324 
bezoekers. 

 

http://www.rumordimare.nl/
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De 4757 bezoekers bekeken in totaal 24732 pagina’s: iets meer dan vijf pagina’s per bezoek. Volgens 
onderstaande tabel zijn 9 pagina’s goed voor ruim 55% van het totaal aantal bekeken pagina’s. Uit deze 
tabel blijkt dat de leden van Rumor het interne deel van de site vaak bezoeken. De log-in-pagina is in 
2012 1768 maal bezocht: 34 maal per week. 

Paginatitel Aantal malen bekeken % 

Homepage Rumor di Mare 4,578 19% 

Log-in 1,768 7% 

Komende optredens 1,640 7% 

Algemene informatie 1,620 7% 

Sea Folk & Shantyfestival Leiden 1,133 5% 

Zeemansliederen 817 3% 

Fotogalerij 696 3% 

Beschrijving koor 678 3% 

Zingen bij Rumor di Mare 587 2% 

Subtotaal 13,517 55% 

Overige pagina's 11,215 45% 

Totaal bekeken pagina's 24,732 100% 
 
In het vorige jaarverslag stelde Rumor zich tot doel om de site te gebruiken als communicatiemiddel met 
de leden en dat doel lijkt zeker te zijn bereikt. Daarnaast wilde Rumor de populariteit van de site 
vergroten, maar dat is volgens het ongewijzigde aantal bezoekers niet gelukt. Dat roept de vraag op wat 
er voor nodig is om meer bezoekers te trekken. 

Daarnaast is eind 2012 voor Act of Mutiny en Rumor di Mare een speciale website gemaakt voor het 
jaarlijkse Sea Folk & Shanty Festival met als domeinnaam www.naarzeenaarzee.nl. Deze toont een 
terugblik op het festival van 2012 en geeft een actueel beeld van de organisatie van het festival in 2013. 
Omdat deze site net nieuw is en nog geen publiciteit heeft gekregen, is over bezoekersaantallen nog niets 
te vermelden. 

3. Financiën 

3.1. Operationele Uitgaven en Inkomsten met betrekking tot 2012 

Inkomsten 
Realisatie Begroting  Realisatie  Realisatie 

2012 2012  2011  2010 

Contributie 5.033 5.070  4.495   5.220  

Inschrijfgeld 50 100  125   25  

CD verkoop 139 230  285   612  

Donateurs 89   15   98  

Saldo Optredens  -1.271 1.000  162   1.066  

Rente 78 100  116   64  

Leiden: 
 - Instandhoudingssubsidie  

 
880 

   
 

 

- Voorschot uitvoeringssubsidie 840      

T-shirt verkoop      -12  

Nadelig saldo 514   1.724    

Totaal € 6.352 € 6.500  € 6.922  € 7.073  

 
  

http://www.naarzeenaarzee.nl/
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Uitgaven 
Realisatie Begroting  Realisatie  Realisatie 

2012 2012  2011  2010 

Repetities 4.890 5.100  4.234   4.507  

Algemene kosten 789 700  808   488  

Bureau kosten 310 300  157   517  

Instrumenten / apparatuur 7 200  302   43  

Werving nieuwe leden 196 200     

Sociale activiteiten 160   208  425 

Sollicitatieprocedure    288    

Afscheidsfeest dirigent    566    

Afscheidscadeau dirigent    359    

3e cd      77  

Voordelig saldo      1.016  

Totaal € 6.352 € 6.500  € 6.922  € 7.073  

 
Toelichting: 

Het boekjaar 2012 wordt met een negatief saldo van ruim vijfhonderd euro afgesloten. 

De belangrijkste oorzaak van het negatieve resultaat is het wegvallen van de opbrengsten uit optredens. 
In een paar jaar tijd is de situatie dramatisch gewijzigd. Mochten we in 2010 nog ruim duizend euro aan 
de optredens overhouden en in 2011 net quitte spelen, in 2012 moesten we ruim twaalfhonderd euro 
bijleggen. We zien dat er de laatste jaren minder commerciële optredens zijn die geld opleveren, waaruit 
de sociale optredens en de deelname aan festivals kunnen worden betaald.  

Er valt gelukkig ook iets positief op financieel gebied te melden. In 2012 hebben we voor het eerst een 
beroep gedaan op de Amateurkunstensubsidie van de Gemeente Leiden. Dat verzoek werd gelukkig 
positief beoordeeld. We hebben een instandhoudingssubsidie van 880,00 euro gekregen en een 
voorschot op de uitvoeringssubsidie 2012 van 839,50 euro. De subsidie van de Gemeente Leiden 
compenseerde een deel van de verliezen die we op de twee openbare optredens in Leiden (1/2 juni en 3 
oktober) hebben gemaakt. 

Optredens in 2012: * = Klein Koor 

datum plaats naam    resultaat 

 

1-feb Leiden 100ste verjaardag van Mevrouw Planje  S -77 

8-feb Oegstgeest Verpleeghuis Van Wijckerslooth  S 34 

10-mar Noordwijkerhout Vrijwilligers van de Zonnebloem  S 25 

18-mar Den Haag Vriendenmiddag Nipah  S 137 

 

22 apr Voorhout Verjaardagsfeest – Peet van der Werf  K -217 

2-jun Leiden Sea folk- en Shantyfestival  F -670 

9-jun Katwijk Bruiloft bruidspaar van Rijn  C 78 

12-jun Leiden Verjaardag Arie van Beusekom * K -13 

 

23-jun Gouda Gouda Waterstad  F -206 

18-aug Leiden Bruiloft bruidspaar Snel  C 274 

26-aug Appingedam International Shanty Festival Bie Daip  F -449 

6-sep Leiden Woonzorgcentrum Robijnhof  S 121 

http://www.zorggroepwmv.nl/paginas/Verpleeg-verzorging/Verpleeghuis-Van-Wijckerslooth.html
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23-sep Leiden Verjaardag Jaap Hofman  K -205 

3 okt Leiden Leidens Ontzet  C -59 

25-okt Warmond Verpleeghuis Mariënhaven  S 54 

17-dec Leiden Koetshuis De Burcht - Vriendenclub * C 100 

 

 Leiden Transportkosten 2012   -200 

 

  Totaal   € -1.273 

 
N.B.:  Resultaten zijn afgerond op gehele euro’s, daardoor is de som niet gelijk aan het bedrag 

vermeldt bij Saldo Optredens in de tabel Operationele Uitgaven en Inkomsten met 
betrekking tot 2012 

 

Type optreden: 

S = Sociaal C = Commercieel F = Festival K = Koorlid 

 

Contributie: De contributie bedroeg in 2012 130 euro per jaar. Vijf koorleden zijn 
vrijgesteld van contributie: drie ereleden en twee muzikanten.  

Inschrijfgeld: Nieuwe leden betalen € 25 inschrijfgeld.  

Saldo Optredens Ontvangen vergoedingen voor de optredens minus de kosten 
(vergoeding dirigent en reiskosten dirigent en muzikanten) 

Leiden:  In 2012 hebben we Amateurkunstsubsidie mogen ontvangen van de 
Gemeente Leiden 

Donateurs: In 2012 hebben we een financiële bijdrage mogen ontvangen van één 
donateur en van de VriendenLoterij. 

Repetities: Dirigent, liedarrangementen, zaalhuur, muziekcommissie en 
reiskosten twee muzikanten. 

Algemene kosten:  Consumpties ALV, Kamer van Koophandel, lidmaatschappen, 
BUMA-rechten, Public Relations, representatie, website en 
verzekeringen.  

Bureaukosten:  Bankkosten, kantoorbenodigdheden, kopieerkosten en postzegels. 

Instrumenten / apparatuur:  Aanschaf en onderhoud instrumenten / geluidsapparatuur. 

Sociale Activiteit Openbare repetitie: kosten koffie / thee / koek / hapjes min 
opbrengst drankverkoop. 

3.2. Projecten 

In 2012 hebben we een drietal projecten uitgevoerd:  

- De aanschaf van nieuwe koorkleding 

- De aanschaf van een mengpaneel 

- De organisatie van het festival "Naar Zee, Naar Zee!" samen met Act of Mutiny 
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3.2.1. Koorkleding 

aantal onderdeel prijs per stuk kosten 

65 Polo's 13,80 897,00 

1 logo ontwerp 60,00 60,00 

65 opstikken logo 1,00 65,00 

220 logo's 5,25 1.155,00 

  
subtotaal € 2.177,00 

  
19% BTW 413,63 

  
subtotaal € 2.590,63 

4 extra polo’s leden 25,00 -100,00 

Totaal kosten koorkleding  € 2.490,63 

Voor de aanschaf van de nieuwe koorkleding was 2.500 euro beschikbaar gesteld.  

3.2.2. Mengpaneel 

onderdeel kosten 

Dynacod Powermater 1000 MK3 2.149,00 

Klotz microfoon XLR/Jack mono 5M zwart 20,00 

Kabels 92,00 

Consumpties tijdens training 16,10 

Totaal kosten mengpaneel € 2.277,10 

Voor de aanschaf van een nieuw mengpaneel was 2.500 euro beschikbaar gesteld.  

3.2.3. Festival "Naar Zee, Naar Zee!" 

Het nadelig saldo voor het Festival bedroeg €265,78 (zie bijlage C).  

Rumor di Mare en Act of Mutiny hebben dat nadelig saldo voor hun rekening genomen in de verhouding 
vier staat tot één. Voor Rumor di Mare betekende dat een bijdrage aan het Festival van 212,63 euro. 
Voor het festival was een garantie van 1.000 euro afgegeven.  

3.3. Balans per 31 december 2012 

Activa 

per 31 
december 

2012 
 

per 31 
december 

2011 
 

per 31 
december 

2010 

Kas 0  92  64 

Giro 188  1.601  3.181 

Plusrekening 1.825  6.254  6.208 

Nog te ontvangen gelden 78  1.100   

Al betaald voor komend jaar 54    18 

Totaal € 2.145  € 9.047  € 9.471 
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Passiva 

per 31 
december 

2012 
 

per 31 
december 

2011 
 

per 31 
december 

2010 

Eigen vermogen 1.055  6.549  9.274 

Nog te betalen rekeningen 25  1.498  197 

Al ontvangen voor komend jaar 65     

Reservering Festival “Naar Zee, Naar Zee!”1 1.000  1.000    

Totaal  € 2.145  € 9.047  € 9.471 

 

Het eigen vermogen is over 2012 met een bedrag van 6.549 – 1.055 = 5.494 euro afgenomen vanwege: 

Nadelig saldo 2012 514 

Koorkleding 2.491 

Mengpaneel 2.277 

Festival "Naar Zee, Naar Zee!" 213 

Totale afname eigen vermogen € 5.495 

N.B.: Verschillen worden veroorzaakt door afronden op gehele euro’s. 

Op 31 december 2012 beschikte het koor over de volgende materiële bezittingen: 

Koorkleding en badges: 
Polo’s:  

1 x Small 
6 x Medium 
3 x Large 
6 x eXtra Large 

42 badges 

Instrumenten: 
Diverse fluiten 
1 bodhran 
1 banjo 
1 Gitaar 

Geluidinstallatie: 
1 Mengpaneel type Dynacod Powermater 1000 MK3 
1 Multikabel 
2 Zaal boxen met bijbehorende kabels en staanders 
2 Monitoren met bijbehorende kabels en verbindingen 
2 Microfoon vast met bijbehorende kabels en standaard 
1 Klotz microfoon XLR/Jack mono 5M zwart met bijbehorende kabels 
1 Draadloze microfoon met bijbehorende apparatuur 
2 Draadloze microfoon voor accordeon met bijbehorende apparatuur  
2 Elektriciteit haspels: 1 * 6 meter / 1 * 15 meter. 

Diversen: 
2 geldkistjes  
1 bolderkar 
1 steekwagen 

                                                 

 
1
  De Reservering Festival “Naar Zee, Naar Zee!” betreft een garantiestelling.  

In de begroting voor het festival zitten wat onzekere posten, bijvoorbeeld het aantal betalende 
bezoekers. Het bestuur heeft toegezegd garant te willen staan voor die posten tot een maximum 
bedrag van 1.000 euro. Act of Mutiny, met wie het festival gezamenlijk wordt georganiseerd, staat 
garant voor een bedrag van 200 euro. 
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4. Commissies 

4.1. Muziekcommissie 

Begin van het jaar bestond het repertoire uit ruim 100 liederen. Omdat we het aantal liederen dat we 
actief willen onderhouden en zingen, niet willen laten groeien en toch nieuwe liederen willen oppakken, 
heeft een aantal liederen uit het bestaande repertoire het predicaat slapend gekregen. Een lied dat als 
slapend is aangemerkt, wordt niet meer standaard geoefend en wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek 
van de organisatoren tijdens optredens gezongen.  
Deze slapende liederen komen in een bijlage van ons liederenboek. 

Gelijkertijd is de leden gevraagd om eventuele wensen voor nieuw repertoire in te brengen. Hiervan 
hebben een paar leden gebruik gemaakt. De eerste keuze voor nieuw repertoire is inmiddels gedaan en 
wordt begin 2013 bekend gemaakt aan de leden. Vooruitlopend hierop zijn Stormliedt en Tourdion al 
opgepakt. 

Dit jaar zijn voor de liederen waarvoor, bijvoorbeeld door vertrek uit het koor, geen of onvoldoende 
voorzangers meer aanwezig waren, nieuwe voorzangers aangezocht. Met het repeteren van deze (oude) 
liederen met ‘nieuwe’ voorzangers is inmiddels een begin gemaakt. Uitgangspunt is dat voor ieder lied 
twee gelijkwaardige voorzangers zijn, die bij optredens ingezet kunnen worden.  

Ook dit jaar heeft een aantal leden aangegeven belangstelling te hebben om een lied of liederen voor te 
zingen. Deze zijn door een delegatie uit de Muziekcommissie gehoord en een aantal van hen is 
gekoppeld aan een lied of meerdere liederen. Op de repetities wordt met hen hiermee geoefend en zodra 
zij het lied in voldoende mate beheersen wordt hun naam toegevoegd aan de lijst met voorzangers.  

In 2013 wordt hiermee verder gegaan.  

4.2. Logistieke zaken 

Er is een nieuw mengpaneel met bijbehorende aansluitsnoeren aangeschaft. Deze actie vloeit voort uit 
het voorwerk van Kees de Winter, die zich heeft georiënteerd op de aanschaf van deze nieuwe 
apparatuur. In het verlengde hiervan is de Commissie uitgebreid met een aantal leden die zich 
bekwamen in het bedienen en aansluiten van het mengpaneel. 

Naast de reguliere activiteiten die ondernomen zijn, zoals het verzorgen van de apparatuur bij repetities, 
hebben het festival 'Naar Zee, Naar Zee!' en de Openbare repetitie de nodige aandacht gehad. 

Beide activiteiten zijn tot een goed einde gebracht, mede door de inzet van meerdere enthousiaste leden, 
naast de Commissieleden. 

4.3. Festivalcommissie 

Het festival met maritieme muziek dat op 1 en 2 juni samen met de Maritieme Folkgroep Act of Mutiny 
voor het eerst in Leiden werd georganiseerd, was een groot succes. Na de enthousiast gezongen opening 
door de Leidse cultuurwethouder Jan Jaap de Haan hebben honderden mensen bij verschillende podia 
rond de Burcht en Hooglandse kerk kunnen genieten van optredens van binnen- en buitenlandse 
groepen en veel verschillende vormen van zeemansmuziek. 

De organiserende groepen kijken terug op een zeer geslaagd festival. En dat geldt ook voor de gastlessen 
over shanties en zeemansliederen die Rumor di Mare heeft gegeven voor de bovenbouw van Leidse 
basisscholen. Mede dank zij het stralende weer was het rond het podium bij de Burcht de hele middag 
afgeladen. Ook bij de Hooglandse kerk waren de geïmproviseerde tribune en het caféterras veel te klein 
om alle toeschouwers een plaats te bieden. Het was dan ook een schot in de roos dat de groepen varend 
door de Leidse grachten heel veel terrassen hebben aangedaan. 

Het festival bood heel veel verschillende muziekstijlen. De mooie ingetogen muziek van de Engelse Chris 
Ricketts tegenover de dertig mans-, nou ja meer vrouwsformatie van de Kaapstander met hun knallende 
act. De zes muzikanten van La Bouline afkomstig uit de buurt van Orleans (Frankrijk) die de hartstocht 
voor de rivier de Loire en de liefde voor de zee delen. Paddy’s Passion bracht traditionele shanties met 
een Ierse sound en Act of Mutiny had zijn traditionele werkliedjes van zeelui, vissers, houthakkers en 
gevangenen. Verder natuurlijk ballades over de zee, kaapvaart, muiterij, piraterij en verloren liefdes. En 
Rumor di Mare uit Leiden dat zich onderscheidt door een eigenzinnig internationaal repertoire dat 
doorgaans niet aan bod komt bij de gebruikelijke zeemanskoren. 

Het behoeft geen betoog dat er publicitair uitgebreid aan de weg is getimmerd. 
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4.4. Koorkledingcommissie 

In 2011 is door het Bestuur een Kledingcommissie ingesteld die de opdracht kreeg met een voorstel voor 
de koorkleding te komen dat recht doet aan en rekening houdt met: 

 de eigenzinnigheid en diversiteit van het koor; 

 het vergroten van de herkenbaarheid van het koor; 

 de weersomstandigheden waaronder soms gezongen wordt (warm, koud of regen). 

 zowel de slanke, de “volslanke”, als de dikke koorleden en/of koorleden met een buikje. Met 
andere woorden: het moet voor iedereen flatteus zijn. 

De Kledingcommissie heeft in 2012 aan het Bestuur een voorstel gepresenteerd voor de aanschaf van 
een marineblauwe polo, met links opgenaaid een badge met het bestaande logo van Rumor di Mare. Het 
voorstel is door het bestuur overgenomen en gepresenteerd in de ALV, die het vervolgens heeft 
aangenomen. De koorleden die in 2011 over afwijkende, volgens het toenmalige Huishoudelijk 
Reglement goedgekeurde zeemanskleding beschikten, mogen deze afwijkende kleding blijven dragen, 
mits voorzien van het goedgekeurde logo. Nieuwe leden dragen de nieuwe polo.  

Aan de koorleden zijn begin juni, net voor het Festival “Naar Zee, Naar Zee!”, door de vereniging polo’s 
verstrekt en logo’s voor de toegestane uitzonderingen in de kledinglijn. 

5. Optredens Koor 
Zeemanskoor Rumor di Mare is in 2012 in het totaal zestien keer opgetreden waarvan twee keer met een 
klein koor.  

Jaar 

Aantal Optredens 

2012 2011 2010 2009 2008 

Koor 14 17 13 11 15 

Klein koor 2 4 4 4 5 

Totaal 16 21 17 15 20 

De ambitie van het bestuur was om in 2012 tenminste twaalf optredens te kunnen realiseren: 

 Vier sociale optredens; 

 Vier commerciële optredens; 

 Vier optredens bij festivals. 

Uiteindelijk zijn zes sociale optredens gerealiseerd, vier commerciële optredens, drie optredens bij 
festivals. Driemaal is opgetreden bij een bijzonder gebeurtenis van een koorlid. 

Gemiddeld waren 23 koorleden betrokken bij een optreden van het groot koor, met een maximum van 
zesendertig op woensdag 3 oktober in Leiden en een minimum van elf op zondag 18 maart bij de 
vriendenmiddag van Nipah in Den Haag. Tijdens het eerste Festival “naar Zee, Naar Zee!” waren bijna 
alle koorleden aanwezig! 

Jaar 

Aantal koorleden  
bij optredens groot koor 

2012 2011 2010 2009 2008 

Gemiddeld 23 21 27 26 27 

Maximum 36 35 35 34 32 

Minimum 11 14 18 22 23 
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1-feb Leiden 100ste verjaardag van Mevrouw Planje 

Naar aanleiding van een eerder optreden in haar verzorgingshuis zijn wij uitgenodigd om voor haar te 
komen zingen. Burgemeester Lenferink was ook op bezoek bij de honderdjarige. 

8-feb Oegstgeest Verpleeghuis Van Wijckerslooth 

Een optreden in het kader van Zingen voor Ouderen van Fonds 1818 

10-mar Noordwijkerhout Vrijwilligers van de Zonnebloem 

Een optreden in het kader van Zingen voor Ouderen van Fonds 1818; in dit geval echter geen ouderen 
maar de vrijwilligers van de Zonnebloem, afdeling Noordwijkerhout. 

18-mar Den Haag Vriendenmiddag Nipah 

De uitnodiging kwam via Martien. Met een kleine delegatie zingen voor de vrienden 

22 apr Voorhout Verjaardagsfeest – Peet van der Werf 

Ons erelid werd 65 jaar en nodigde het koor uit om dit feit met hem mee te vieren. 

2-juni Leiden Sea folk- en Shantyfestival 

Zie hiervoor ook elders in dit jaarverslag. ‘s-middags en ’s-avonds opgetreden op verschillende locaties 
rondom De Burcht. 

9-juni Katwijk Bruiloft bruidspaar van Rijn.  

Op uitnodiging van Willem van Rijn met een klein koor gezongen op de bruiloft van zijn zoon. Een 
internationaal en enthousiast publiek in een strandtent op het strand van Katwijk.  

12-juni Leiden Verjaardag Arie van Beusekom 

Een verrassingsoptreden van een klein koor ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Arie 

23-juni Gouda Gouda Waterstad 

Optreden op diverse plaatsen in de stad. Omdat we in 2011 de Goudse Cloot gewonnen hebben mocht -
een vertegenwoordiging uit - ons koor optreden als lid van de jury die de winnaar 2012 mocht kiezen.  

18-aug Leiden Bruiloft bruidspaar Snel 

Een klein koor zong voor het bruidspaar Jiri en Marjolein in restaurant Sorrento. Bruidspaar en vele 
genodigden wonen in het buitenland. 

26-aug Appingedam International Shanty Festival Bie Daip 

Met vijf optredens op zaterdag en twee op zondag konden we ons goed ‘’uitzingen’’. Bijzonder was dat we 
onze optredens mochten beginnen op het hoofdpodium. Het intieme Nicolaaskerkje (Brasserie Nicolaas) 
was een goed platform voor het gevoelige lied. Veel genoten van oude en nieuwe groepen uit binnen- en 
buitenland. Altijd een feest! 

6-sep Leiden Woonzorgcentrum Robijnhof 

Een optreden in het kader van Zingen voor ouderen van Fonds 1818 

23-sep Leiden Verjaardag Jaap Hofman 

Jaap werd tachtig jaar en nodigde het koor uit om dit feit met hem mee te vieren in het gebouwtje van de 
speeltuinvereniging Morskwartier. 

3 okt Leiden Leidens Ontzet 

Dankzij Frits waren wij te gast bij de buurtvereniging. Zongen we op straat voor de Scheepstimmerwerf 
en genoten vervolgens van een captains dinner. Als waardering voor de gastvrijheid na afloop gezellig 
‘gejamd’.  

25-okt Warmond Verpleeghuis Mariënhaven 

Een optreden in het kader van Zingen voor ouderen van Fonds 1818 

17-dec Leiden Koetshuis De Burcht - Vriendenclub 

Een ‘’last moment’’ optreden tijdens de pauze van de Openbare repetitie voor veertig mannen die 
genoten van het diner in het koetshuis. 

  

http://www.zorggroepwmv.nl/paginas/Verpleeg-verzorging/Verpleeghuis-Van-Wijckerslooth.html
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Nawoord 
Optellen of vermenigvuldigen. 

Of iemand muzikaal is, kun je soms al in een paar seconden zien. Maar wat muzikaliteit nu precies is, 
valt soms moeilijker uit te leggen. Je zou het kunnen bekijken als een optelsom, een reeks van 
eigenschappen en vaardigheden die we hebben meegekregen bij onze geboorte, in onze opvoeding, of 
hebben verworven door oefening. Eigenlijk kun je een hele waslijst bedenken van dingen die van pas 
komen als je muziek wilt maken: 
- ritmegevoel 
- goed gevoel voor klankkleur en harmonie 
- toonbewustheid 
- gevoel voor taal en expressie 
En zo kan ik nog wel even doorgaan: 
- gevoel voor balans, verhoudingen (daarom is muziek goed voor wiskundigen) 
- theatrale expressie, 
- motorische aanleg en souplesse, 
- etcetera, etcetera. 
oh ja, dat vergat ik bijna: een goed geheugen.... 

Sommigen onder ons zijn gezegend met veel van dit alles, maar heel vaak ontbreken er ook dingen. 
Bedenk maar eens twee of drie dingen waaraan het bij jezelf zou kunnen schorten. Kun je goed tonen 
vasthouden, makkelijk ritmes uitvoeren, ben je vaak de eerste met een inzet of neemt je buurman in het 
koor dat meestal voor zijn rekening? 
Tja, er is vast hier en daar iets aan te merken. Is dat direct een probleem? Niet, als je zelf er geen last van 
hebt, zou je kunnen besluiten. Daar kan je buurman in het koor of de dirigent natuurlijk nog weer 
anders over denken.  
Maar, onze minpunten hoeven soms helemaal niet zo op te vallen. Sterker nog: de ‘afwezige’ 
eigenschappen maken vaak ruimte voor dingen waar je wel goed in bent. Iemand met een beetje ruw 
stemgeluid, kan bijvoorbeeld ritmisch heel opzwepend zingen of ‘spreek-zingen’ en dat maakt een lied 
soms expressiever dan met keurig zuiver uitgevoerde noten. Een ander heeft meer toonvastheid en kan 
in een melodieus nummer zich van zijn lyrische kant laten zien, zonder dat een publiek direct de 
behoefte voelt om zijn verhaal woordelijk te kunnen verstaan, of de strekking van zijn Zweeds of 
Occitaans direct te vatten. Zijn mooie klank neemt de voorgrond. We hebben bij Rumor duidelijk 
zangers van een heel verschillende pluimage, en dat mag graag zo blijven. 

Dit jaar hebben we met het koor veel gewerkt aan een goede toonvorming, en aan wat ik maar even 
noem ‘ons collectief ritmisch bewustzijn’. Ook hebben we nu een paar nummers voorzien van een lage 
individuele tegenstem, zodat we soms echt meerstemmig zingen. Daar heb je aanleg voor nodig… of je 
moet erop oefenen! 
Sommige liederen waren lastig meteen uit te voeren. Zeker als je je tong soms nog breekt over een 17e 
eeuwse, of buitenlandse tekst. Toch proef ik bij veel koorleden doorzettingsvermogen en een duidelijke 
zin naar meer ‘nieuws’. We hebben nu een achttal nieuwe liederen op het oog, zeer verschillend van 
karakter, aangedragen door de leden zelf, of door muziekcommissie en dirigent, waarmee we de 
komende tijd aan de slag gaan.  
Ook gaan er meer leden van ons aan de slag als voorzanger. Het was leuk om een paar avonden te 
kunnen beleggen in het huis van Douwe van Houte, waar we konden werken aan de individuele zang van 
een aantal mogelijk nieuwe voorzangers. We waren heel blij met de verschillende talenten waarvan ze 
blijk gaven in hun voorgedragen lied, en de gretigheid om er aan te gaan schaven. 
Er is nog iets aan de hand met die verschillende talenten van ons, vooral waar het gaat over samenzang: 
als we doen waar we zelf goed in zijn, versterken onze vaardigheden elkaar. Dat geldt voor de organisatie 
van ons Festival even goed als voor het uitvoeren van een lied voor het koor: het is geen optelsom, maar 
een vermenigvuldiging.  
Als ik even terugdenk aan de aanstekelijkheid en de precisie waarmee we onze vierstemmige canon 
“Tourdion” begin februari 2013 in een Leids revalidatiecentrum in première lieten gaan, dan zie ik dat 
als een voorbeeld van hoe een groep met zeer verschillende talenten en muzikale achtergrond tot een 
heel samenhangende resultaat komt. Dat smaakt naar meer! 

Harm Huson - dirigent 
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Bijlage A: Samenstelling Bestuur en commissies 

Bestuur: 
Per 31 december 2012 bestaat het bestuur uit (tussen haakjes het jaar van aantreden) 

Voorzitter Thijs Breet (2007) 
Secretaris Cees Meijer (2011) 
Penningmeester vacature  (wordt waargenomen door de voorzitter) 
Logistiek René Lignac (2012) 
Boekingen Nanko van Kampen (2009) 

Taken door koorleden: 
Jack Vlieland onderhoudt als “vlootaalmoezenier” de contacten met de zieke koorleden. 

Arie van Beusekom heeft gezorgd voor de verjaardagskaarten en blijken van medeleven aan zieke 
koorleden. 

Cees Pepermans en Jan Koelman zijn “buddy” voor nieuwe koorleden.  
Zij zorgen dat nieuwe koorleden zich sneller thuis voelen. 

Rob Olieroock regelt de extra zanglessen. 

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

John Schuijt beheert de koorkleding en badges. 

Kascontrolecommissie: 
Per 31 december 2012 bestaat de Kascontrolecommissie uit: 

 Robert Scheltens 1ste lid 
 John Schuijt 2de lid 
 Willem van Rijn  reserve lid 

Muziekcommissie: 
Per 31 december 2012 bestaat de Muziekcommissie uit: 

Voorzitter  Nanko van Kampen (voorzitter) 
 Frans Baars 

Martien Caspers  
 Robert Scheltens 
 Harm Huson (dirigent) 

Logistiekcommissie: 
Per 31 december 2012 bestaat de Logistiekcommissie uit: 

Coördinator René Lignac 
 Piet Levarht 
 Gerard Bosma 

 Frans Baars  (geluid) 
 Jeroen Burggraaf  (geluid) 
 Herman Hol  (geluid) 
 Frank Braakman  (geluid) 
 Robert Scheltens  (geluid) 

Festivalcommissie: 
De Festivalcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van Zeemanskoor Rumor di Mare en het koor Act 
of Mutiny, aangevuld met een adviseur. Per 31 december 2012 bestaat de Festivalcommissie uit: 

 Cees Meijer (Rumor di Mare) 
 Jeroen Burggraaf (Act of Mutiny) 
 Frits van der Mark (Rumor di Mare) 

Koorkledingcommissie 
De Koorkledingcommissie bestaande uit:  

 Peter van Keulen 
 John Schuijt 
 Jack Vlieland 
heeft in juni 2012 haar werkzaamheden afgerond.  
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Bijlage B: Financieel overzicht 2012 – details 
 

  Uitgaven  Inkomsten 

Contributie    5.032,50 

Inschrijfgeld    50,00 

CD verkoop    139,00 

Donateurs    88,80 

Saldo Optredens    -1.271,46 

Rente    77,87 

Subsidies Instandhoudingssubsidie   880,00 

 Voorschot uitvoeringssubsidie   839,50 

Nadelig saldo    514,57 
 

Repetities Dirigent 3.395,33    

 Muzikanten 490,00    

 Zaalhuur 1004,40    
 

Algemene kosten Kamer van Koophandel 27,06    

 Verzekeringen 131,44    

 Representatie 88,95    

 BUMA rechten 182,50   

 Public Relations 192,39   

 Lidmaatschappen  85,00   

 Website 29,00    

 Diversen 52,52 
 

 
 

Bureaukosten Bankkosten 118,11    

 Kantoorbenodigdheden 161,76    

 Postzegels 30,00    
 

Instrumenten / apparatuur 6,50    

 

Werving koorleden 196,28    
 

Sociale Activiteiten 160,00   
 

 Totaal € 6.351,24   € 6.351,24  
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Bijlage C: Financieel overzicht Festival “Naar Zee, Naar Zee!”  
 

uitgaven realisatie  begroting 

Vergoeding La Bouline 1.003,20   1.000,00  

Vergoeding Chris Ricketts 419,50   430,00  

Vergoeding P’s Passion 400,00   400,00  

Vergoeding Kaapstander 150,00   150,00  

 
  

 
Maaltijd vrijdag 120,00   120,00  

Kosten BBQ 629,64   565,00  

Promotie 561,46   565,00  

Huur Tuinzaal 190,40   150,00  

Versterking geluid 500,00   500,00  

Kosten banken 94,25   80,00  

Kosten vergunning 60,44   60,00  

Kosten lunch en drank gasten 160,00   160,00  

Kosten Boot 140,00   150,00  

Diversen 70,71   30,00  

totaal € 4.499,60   € 4.360,00  

 

ontvangsten realisatie  begroting 

Entreegeld 130,66   150,00  

Winst bar etc. 33,16   210,00  

 
  

 
Gemeente Leiden 1.000,00   1.000,00  

Fonds 1818 1.000,00   1.000,00  

Prins Bernhard Cultuur Fonds 1.000,00   1.000,00  

Shell Vrijwilligers Fonds 300,00   300,00  

Firma Biesot 50,00   
 

 
  

 
Bijdragen leden Rumor 720,00   700,00  

    

Nadelig saldo 265,78   
 

totaal € 4.499,60   € 4.360,00  

 
 


