
Zeemanskoor Rumor di Mare – Leiden Secretariaat: Tuinderijpad 16, 2324mc Leiden 
NL54 INGB 0007 4923 95, t.n.v. Zeemanskoor Rumor di Mare, Leiden      
             E-mail: secretaris@rumordimare.nl 

                                                                                                                          Website: www.rumordimare.nl 
 

ingechreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland onder nummer: 28084137 

 

1 
 

 

UITNODIGING 
 

Algemene Ledenvergadering 2015 

 Leiden,  9 maart 2015. 

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 23 
maart 2015 en vindt plaats in de Tuinzaal van Sociëteit De Burcht te Leiden, aanvang  19.30 
uur. 

De agenda is als volgt vastgesteld: 

1. Opening 

2. Notulen ALV 24 maart 2014  (zie verslag op de web site) 

3. Status Actiepunten ALV 24 maart 2014   

         Opnemen van het lied “Het pad van de Zeeman “ 
         Is geregeld,  wordt opgenomen 
         Organisatie zanglessen 
         Is geregeld, kandidaten kunnen zich melden bij de dirigent. 
         Circa 15 leden hebben zich hiervoor aangemeld die vervolgens zijn onderverdeeld in drie 
         groepen. Op dit moment heeft de laatste groep les. 
         Bij voldoende belangstelling kunnen opnieuw zanglessen worden georganiseerd. 
         Lied van de maand 
         Door tijdgebrek even naar achteren geschoven 
  

4. Jaarverslag 2014 incl. begroting 2015  (zie  het jaarverslag op de website) 

5. Verslag van de kascontrolecommissie 2014 (zie bijlage ) 

Bert van der Donk en Willem van Rijn hebben de “kas” van Rumor di Mare gecontroleerd en 
doen verslag van hun bevindingen. 

6. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2014 

Het bestuur verzoekt de ALV haar decharge te verlenen voor het door haar in 2014 gevoerde 
beleid en het financiële jaarverslag 2014 goed te keuren. 

7. Kascontrolecommissie 2015. 

         Zoals te doen gebruikelijk is, werd de kascommissie voor 2 jaar benoemd 
         Volgende vergadering zullen 2 nieuwe leden uit het midden van de vergadering benoemd 
         worden 

 

8. Mededeling van het bestuur betreffende de kleding 

         Tijdens optredens heeft een deel van het koor de polo in de broek gestopt en ander deel over 
         de broekband . Het ziet er beter uit als we allemaal hetzelfde doen. Wij stellen voor dat  
         iedereen de polo over de broekband  gaat dragen. We rekenen op jullie medewerking. 

 

9.     Plannen voor 2015 

Het bestuur zal haar plannen voor 2015 presenteren en toelichten.  
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10.    Festival Naar Zee, Naar Zee 2015 

          Een lid van de commissie zal mededelingen doen m.b.t. de stand van zaken 
 

11. Begroting 2015                                               (zie bijlage C van het jaarverslag)   

Het bestuur verzoekt de ALV de voorgestelde begroting voor 2015 goed te keuren. 

 

12.  Vacatures in het bestuur. 

Per 1 april 2015 eindigt de tweede bestuurstermijn van Nanko, voorzitter van de 
muziekcommissie en de verantwoordelijke man voor de boekingen. Hij heeft aangegeven dat 
hij geen derde termijn ambieert. Het bestuur heeft het afgelopen jaar mogelijke kandidaten 
benaderd echter zonder succes. De leden worden dringend opgeroepen om een 
bestuurslidmaatschap serieus te overwegen, wij zouden graag twee nieuwe bestuursleden 
binnen willen halen. Niet vervullen van vacatures zal leiden tot een ongewenste, beperkte 
slagkracht van onze vereniging. Binnen het bestuur kunnen de taken opnieuw of anders 
verdeeld worden. Neem je verantwoordelijkheid en meld je aan !!  
De kandidaatstelling kan plaatsvinden tot uiterlijk één week voorafgaande aan de ALV via de 
secretaris van onze vereniging. 
 

13. Rondvraag en sluiting 

 
 

Namens het bestuur, Leon Algra- secretaris. 
 
 
 
Bijlage: 1 
 


