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UITNODIGING 
 

Algemene Ledenvergadering 2014 

 Leiden, 10 maart 2014. 

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 24 
maart 2013 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 ALV 25 maart 2013  (zie bijlage 1) 

3. Status Actiepunten ALV 25 maart 2013  (zie bijlage 2) 

4. Jaarverslag 2013 incl. begroting 2014 (zie bijlage 3) 

5. Verslag van de kascontrolecommissie 2013 (zie bijlage 4) 

John Schuijt en Koos Selier hebben de “kas” van Rumor di Mare gecontroleerd en doen verslag 
van hun bevindingen. 

6. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2013 

Het bestuur verzoekt de ALV haar decharge te verlenen voor het door haar in 2013 gevoerde 
beleid en het financiële jaarverslag 2013 goed te keuren. 

7. Benoeming kascontrolecommissie 2014 

John Schuijt verlaat na drie jaar de kascontrolecommissie. De overige leden schuiven een 
plaatsje op: Koos Selier neemt de plaats in van John, en Willem van Rijn wordt gewoon lid.  

 

Het bestuur vraagt de vergadering wie reservelid van de kascontrolecommissie wil zijn en 
vervolgens deze persoon als zodanig te benoemen. 

8. Mededeling van het bestuur 

Ervaringen van afgelopen jaren en ook dit jaar met buitenoptredens onder slechte 
weersomstandigheden in de wintermaanden november t/m maart, hebben bij het bestuur tot 
de vraag geleid of dergelijke optredens wel verstandig zijn. Er zijn zelfs mensen na afloop ziek 
geworden, wat niet de bedoeling. Om die reden heeft het bestuur besloten tot een winterstop 
voor wat betreft dit soort optredens. We maken eventueel een uitzondering voor optredens 
voor collega zangers of een sociaal doel. In twijfelgevallen neemt het bestuur zijn 
verantwoordelijkheid.  

9.     Plannen voor 2014 

Het bestuur zal haar plannen voor 2014 presenteren en toelichten.  

 Zanglessen 

De zanglessen werden tot voor kort gegeven door Wim de Ru en de organisatie was in handen 
van voormalig Rumorlid Rob Olieroock. Na het vertrek van Rob heeft het bestuur deze 
constructie nog eens tegen het licht gehouden en is tot de conclusie gekomen dat ook Harm 
hierin een rol kan spelen.  
Harm is daartoe bereid en zal voortaan de zanglessen voor de leden verzorgen. 
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Zoals het er nu uitziet, organiseren we deze lessen voortaan voorafgaand aan de repetities in 
de Tuinzaal. De groepen waaraan les wordt gegeven, zullen niet te groot zijn, zodat individuele 
aandacht goed mogelijk is 
De deelnemers dragen het lesgeld rechtstreeks aan Harm af, zodat Rumor hier geen zakelijke 
en/of financiële verantwoordelijkheid in heeft. 

De (zakelijke) voorwaarden en de muzikale inhoud van de lessen worden mondeling toegelicht 
door Nanko van Kampen.  

  

 Opleidingen 
Naast de zanglessen willen wij binnen het koor ook opleidingen verzorgen voor het bedienen 
van het mengpaneel. Dit onderwerp wordt mondeling toegelicht door Theo Koteris. 
  
Verder willen we lessen verzorgen voor nieuwe percussionisten. Ook dit wordt mondeling 
toegelicht door Theo Koteris. 
  

 Beleid m.b.t. voorzangers 
We hebben nu het beleid dat we twee voorzangers per lied hebben. Hoe ziet de 
Muziekcommissie dat in de (nabije) toekomst? Dit wordt mondeling toegelicht door Nanko 
van Kampen.  

  

 Nieuwe liederen 
We gaan door met het opnemen in ons repertoire van nieuwe liederen. Bijvoorbeeld ook in 
relatie tot de lezing over de gekaapte VOC-brieven, die in het kader van ons festival “Naar Zee, 
Naar Zee !” in de bibliotheek wordt gegeven. Dit wordt mondeling toegelicht door Nanko van 
Kampen.  
 
 Lustrumviering 
De opzet wordt mondeling toegelicht door Hans Godlieb.  

 

 Ledenwerfactie       (zie bijlage 5) 
Op dit moment telt ons koor ruim veertig leden. Er is weliswaar een voorzichtige aanwas, maar 
over het geheel genomen loopt het aantal terug. We kennen dan ook al enige tijd geen 
wachtlijst meer. De geringe aanwas en de terugloop van het aantal leden dat daarmee gepaard 
gaat, heeft consequenties voor ons koor:  

o Geringere inkomsten, terwijl de vaste uitgaven gehandhaafd blijven; 
o Geen instroom van jonge leden en dus vergrijzing; 
o Gebrek aan instroom van nieuwe kwaliteit. 

Een kleiner koor is niet erg, maar dan moeten we wel gezamenlijk de financiële gevolgen 
willen dragen. Vergrijzing van ons koor leidt uiteindelijk onafwendbaar tot een nog kleiner 
gezelschap en is waarschijnlijk ook niet aantrekkelijk voor nieuw bloed. Het gebrek aan 
instroom van nieuwe kwaliteit heeft uiteraard invloed op de ambities van ons koor. Om die 
reden wil het bestuur een ledenwerfactie organiseren. 
 

11. Begroting 2014  (zie bijlage 3)   

Het bestuur verzoekt de ALV de voorgestelde begroting voor 2014 goed te keuren. 

 

12. Voorstel opnemen lied in repertoire     (zie bijlage 6)  

 Thijs Breet brengt het volgende in: 
 
“Bij zijn afscheid als dirigent van Rumor di Mare heeft Jan Marten de Vries een lied 
geschreven en gecomponeerd, en dat als cadeau aan ons koor gegeven. Dat lied, "Het pad 
van een Zeeman", heb ik vorig jaar bij de muziekcommissie voorgedragen om aan ons 
repertoire te worden toegevoegd. De muziekcommissie heeft geoordeeld dat het lied niet past 
binnen het repertoire van ons koor. 
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Ik ben van oordeel dat het lied wel past binnen ons repertoire en ben benieuwd wat de ALV 
daarvan vindt. Ik zou daarom graag het volgende voorstel in stemming gebracht willen zien: 
  
Het lied "Het pad van een Zeeman" dat Jan Marten de Vries bij zijn afscheid als dirigent aan 
ons koor heeft gegeven dient te worden toegevoegd aan het repertoire van Rumor di Mare”. 

 
De vergadering wordt gevraagd hier een besluit over te nemen. 

 13. Repertoire uit het hoofd kennen 

 Thijs Breet brengt het volgende in: 

 
“Al jaren wordt er geprobeerd om de koorleden te bewegen de meer dan honderd liederen die 
op het repertoire staan uit het hoofd te leren: echter zonder echt veel resultaat. Het komt 
regelmatig bij optredens voor dat een behoorlijk aantal koorleden de tekst van een lied niet 
meer weet en maar wat murmelt en/of dat ze uit het kleine liedboekje zingen. Dat is allemaal 
niet fraai. 
Daarom wil ik voorstellen dat we weer teruggaan naar de situatie dat er bij optredens steeds 
drie muziekstandaards worden neergezet met daarop de teksten van de te zingen liederen. 
Koorleden hebben zodoende een steuntje in de rug m.b.t. de tekst. Ik denk dat het onze 
optredens ten goede komt”. 
 
Het bestuur heeft dit onderwerp aan de muziekcommissie voorgelegd en komt tot de 
volgende conclusie: 

Allereerst stellen wij vast dat het (in principe) uit het hoofd zingen niet zomaar is ontstaan, 
maar voortvloeit uit de wens om een van de betere zeemanskoren te zijn en te blijven. De 
wens om voor kwaliteit te gaan, blijkt bijvoorbeeld ook uit het meerstemmig zingen dat we 
steeds meer doen, de aandacht voor stemtechniek op de repetities en het instellen van een 
(lichte) stemtest. Ook uit de keuze van Harm als onze nieuwe dirigent bleek de wens van het 
koor voor kwaliteit te gaan. 
  
Wanneer uit het hoofd wordt gezongen, ontstaat vrijheid in het zingen en acteren en de 
dirigent krijgt de wenselijke en nodige aandacht. Dit geldt voor zowel voorzangers als voor 
de andere koorleden!  
Als je rondkijkt bij koren die gebruikmaken van een standaard met tekst en/of muziek, zie je 
dat de zangers heel snel in hun tekst duiken en de dirigent vaak moeilijk aandacht krijgt. 
Hierbij maakt het niet uit of men de tekst kent of niet. Naar de mening van het bestuur 
zouden standaards een terugval betekenen, omdat dan onvermijdelijk in de papieren wordt 
gekeken: of men de tekst beheerst of niet.  
 
Verder is in onze optredens interactie met het publiek essentieel om een lied goed te kunnen 
brengen. Een mooi voorbeeld is Tourdion dat op de uitvoering in Enkhuizen (vrijwel) door 
iedereen uit het hoofd gezongen werd. Wij werden hiervoor beloond met een enthousiast 
publiek. Het bestuur vreest dat als er weer standaards voor het koor staan, onze interactie 
met het publiek en onze presentatie vermindert door het automatisme om  -voor de zekerheid 
- toch maar even naar de tekst te kijken. 

Het bestuur is gelet op dit uitgangspunt, tegen het voorstel tot het plaatsen van de 
standaards en houdt - mede als uitvoering van de eigen keuze  van het koor om voor 
kwaliteit te gaan -  vast aan het uitgangspunt om liederen uit het hoofd te zingen.  
Het moet voor de leden duidelijk zijn dat kwaliteit niet komt aanwaaien en dat men daarvoor 
zijn best moet doen. Wat betekent dat men ook thuis moet oefenen op lastige liederen. Onze 
website biedt hiervoor nu ook de hulpmiddelen.  

Dit betekent overigens niet dat het bestuur geen oog heeft voor het door Thijs aangedragen 
probleem. Wij zien ook dat bij optredens nog regelmatig de tekstboekjes worden 
geraadpleegd. Overigens kent ons repertoire niet alleen maar moeilijke liederen. Veelal gaat 
het over de herhaling van een refrein of het nazingen van de voorzanger. Bovendien ligt dit 
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voor het ene koorlid anders dan voor het andere. 
 
Het bestuur ziet de ' oplossing’ in het - hoe Nederlands - gedogen van een beperkt gebruik van 
tekstboekjes bij optredens, maar dan alleen voor de nieuwe leden, van wie niet kan worden 
gevergd dat zij alle liederen meteen uit het hoofd kunnen zingen. Maar dat geldt alleen voor 
het eerste half jaar van het lidmaatschap. Het uitgangspunt blijft dat wij uit het hoofd 
zingen. Het bestuur gaat er hierbij van uit dat betrokkenen hun best doen om het lied alsnog 
uit het hoofd te leren. 
 
Hiernaast blijkt een paar liederen voor een aantal mannen moeilijk te blijven, omdat zij 
bijvoorbeeld de Franse taal niet beheersen. C' est dans la Ville de la Rochelle is zo' n lied. Om 
de mannen hierin tegemoet te komen, kan in de liedlijst voor een optreden bij een dergelijk 
lied worden aangegeven dat het gebruik van het liedboek is toegestaan Ook hiervoor blijft 
echter gelden dat we er naar streven om ook zo' n lied te zijner tijd uit het hoofd te zingen. 
Het bestuur verwijst hiervoor naar de repetitie van 24 februari waarin een 'mindmap' werd 
gebruikt om de tekst van C' est dans la Ville de la Rochelle in te studeren.   
  
De vergadering wordt gevraagd hier een besluit over te nemen. 

14. Benoeming bestuursleden 

Per 1 april 2014 is er een vacature in het bestuur.  
Het bestuur stelt voor Léon Algra te benoemen als bestuurslid.  
Leden kunnen tot 1 week voor de ALV 2014 bij de secretaris (tegen)kandidaten aanmelden. 

15. Rondvraag en sluiting 

 
 

Namens het bestuur, Cees Meijer - secretaris. 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Notulen ALV 25 maart 2013; 

2. Status Actiepunten ALV 25 maart 2013; 

3. Jaarverslag 2013 incl. Begroting 2014 

4. Verslag van de kascontrolecommissie 2013; 

5. Ledenwerfactie; 

6. Tekst ‘’Het pad van een zeeman’’. 
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