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UITNODIGING 
 

Algemene Ledenvergadering 2016 

 Leiden, 15 maart 2016 

 

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 11 april 2016 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 23 maart 2015 en de ingelaste ALV van 20 april 2015  

 (zie verslagen op de website)  

3. Jaarverslag 2015 incl. begroting 2016   

4. Verslag van de kascontrolecommissie 2015 (Verslag bijlage 1) 

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

5. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2014 

Het bestuur verzoekt de ALV haar decharge te verlenen voor het door haar in 2015 
gevoerde beleid en het financiële jaarverslag 2015 goed te keuren. 

6. Kascontrolecommissie 2016 

Zoals te doen gebruikelijk is, werd de kascommissie voor twee jaar benoemd. Tijdens deze 
vergadering zullen twee nieuwe leden en een reservelid worden voorgedragen, namelijk 
Frans van Lelyveld en Rob Olieroock. Reservelid is Kees de Winter 

 
 

7. Kledingvoorstel 

Over onze kleding krijgen wij vanuit het publiek, maar toch ook uit de eigen 
gelederen diverse opmerkingen, zoals: 
“Het lijkt wel een blauwe muur met de blauwe spijkerbroeken en blauwe polo’s”. 
Ook is gebleken dat de verf van de polo’s na een aantal wasbeurten redelijk snel 
verbleekt. 
 
Het huidige kledingvoorschrift staat in ons Huishoudelijk Reglement onder artikel 4. 
Wij stellen de ALV voor om in dit artikel de zin: “Voor koorleden die voor 2012 al lid 
waren van het koor, en toen koorkleding droegen die afwijkt van de hierboven 
beschreven standaard, is verder toegestaan (als overgangsmaatregel)” te verwijderen 
en te vervangen door:  
Bij de polo, die tot het basis-tenue behoort, is eveneens toegestaan:  
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 Het Duitse Fischerhemd 

 De blauwe of rode kiel 

 De  donkerblauwe wollen schipperstrui (geen fleece) 

 De Bretonse streeptrui (alleen de blauw-witgestreepte echte versie) 

 De echte blauwe of rode schippersbroek (Cowesbroek)  
 

Ook op deze bovenkleding moet het Rumor di Mare beeldmerk zijn aangebracht. 
 
Bovengenoemde maatregel geeft ook aan de nieuwe leden de mogelijkheid om 
variatie in hun kleding aan te brengen, 
 
N.B.: Voor deze wijziging is een 2/3 meerderheid vereist 

 
(voorbeelden bijlage 2) 

9.     Plannen voor 2016 

De muziekcommissie heeft een uitgebreid programma gemaakt waarmee voor zo’n 
zesentwintig liederen voorzangers worden gezocht. Gezien het grote aantal 
aanmeldingen, weten we nog niet of dit nog allemaal in 2016 gaat lukken. 
Wij zoeken nog steeds een zanger die ook banjo kan spelen, want dit is toch echt 
wel een instrument dat erbij hoort. Verder zijn we actief een accordionist aan het 
werven. En, als het meezit wordt er ook nog weer een fluit aan het orkest 
toegevoegd: even afwachten maar. 
Ook in 2016 zal onze secretaris weer erg veel aandacht aan publiciteit besteden om 
onze bekendheid te vergroten en daarmee o.a. potentiële opdrachtgevers en/of 
leden te interesseren. In dit kader is het dan ook erg leuk om alvast te melden dat 
de Leidse wethouder van onder meer cultuur, Robert Strijk, ons Festival Naar Zee, 
Naar Zee, 2016  zal openen.  
 

11. Begroting 2016                                               (zie bijlage C van het jaarverslag)   

Het bestuur verzoekt de ALV de voorgestelde begroting voor 2016 goed te keuren. 

 

12.  Vacatures in het bestuur. 

Hans en Nanko verlaten per 11 april het bestuur van ons koor. De termijn van Hans zit er 
op en hij heeft te kennen gegeven het daarbij te willen laten. Nanko heeft al twee 
termijnen als bestuurslid gefungeerd en is in 2015 op verzoek nog een jaar extra 
aangebleven, om het gat op te vullen dat dreigde te ontstaan op het gebied van de 
boekingen. Voor die laatste taak hebben we intussen een andere constructie gekozen, 
waarbij functies buiten het bestuur worden vervuld. Frits verzorgt nu de boekingen van 
optredens. 
Van de zittende bestuursleden blijft Cees Meijer aan. De termijn van Jan Koelman loopt 
af. Derhalve hebben we drie vacatures in het bestuur: 

 Vacature voorzitter -  Jan Koelman is herkiesbaar 

 Vacature penningmeester -  kandidaat Dik Sanders 

 Vacature bestuurslid algemene zaken  - kandidaat Bert van der Donk 

Tegenkandidaten dienen zich uiterlijk 4 april te melden bij de secretaris. 
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13. Rondvraag en sluiting 

 
 

Namens het bestuur, Cees Meijer- secretaris. 
 
 
 
Bijlage: 1 Verslag kascommissie 
Bijlage: 2 Voorbeelden kleding 

 

mailto:secretaris@rumordimare.nl
http://www.rumordimare.nl/

