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Tussentijdse 

Algemene Leden Vergadering 
20 april 2015 

 Leiden, 20 april 2015 

 

Tussentijdse Algemene Ledenvergadering van de vereniging Zeemanskoor Rumor di Mare in 
Leiden op maandag 20 april 2015 in de Tuinzaal van Sociëteit De Burcht in Leiden. 

Inleiding 

Het bestuur heeft zich beraden op een constructie waarbij functies buiten het bestuur worden geplaatst.  
Het blijkt telkens weer moeilijk bestuursleden te vinden die naast hun bestuursfunctie ook bepaalde 
taken willen of kunnen vervullen. Ook het omgekeerde vindt plaats: er zijn leden binnen ons koor die 
geen bestuursfunctie ambiëren, maar wel de competenties en talenten hebben om dit werk goed te doen. 
 
Artikel 10 van ons Huishoudelijk reglement biedt het bestuur de mogelijkheid functionarissen te 
benoemen. Voor wat betreft de Boekingenman is dat dan ook geen problem.  
Anders ligt het bij het voorzitterschap van de Muziekcommissie. Willen wij deze functie buiten het 
bestuur plaatsen, dan moet het Huishoudelijk reglement worden aangepast. Onder artikel 7 staat 
namelijk dat de voorzitter van deze commissie lid is van het bestuur.  
We leggen dit punt ter besluitvorming aan de leden voor en brengt het in stemming. 

 
Het bestuur verzoekt de ALV akkoord te gaan met het voorstel artikel 7 van het 
Huishoudelijk reglement aan te passen  

en de  zin ‘’De voorzitter van de commissie is een lid van het bestuur’’ te vervangen door “De 
voorzitter van de commissie wordt benoemd door het bestuur”. 

De volledige tekst luidt dan als volgt: 

Artikel 7. MUZIEKCOMMISSIE  

De Muziekcommissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Zij vormen samen een goede 
afspiegeling van het koor. De voorzitter van de commissie wordt benoemd door het bestuur. De 
dirigent is als zodanig lid van de commissie, evenals tenminste één van de muzikanten. De 
samenstelling van de commissie geldt telkens voor een periode van drie jaar. Na deze periode wordt 
gekeken of de commissie nog steeds een goede afspiegeling is van het koor, zo nodig zullen de leden 
worden vervangen. Dit is ter beoordeling van de voorzitter van de Muziekcommissie en de voorzitter 
van de vereniging.  

De commissie houdt zich bezig met:  

 Het selecteren van liederen voor het repertoire en heeft de bevoegdheid het repertoire te 
bepalen.  

 Het kiezen van de voorzangers en instrumentalisten bij de nummers. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de wensen van de leden en wordt er naar gestreefd dat er een goede verdeling 
voor zangers en instrumentalisten is.  

 De samenstelling van het repertoire komt als volgt tot stand:  
o Leden krijgen, minimaal eenmaal per jaar, de gelegenheid nieuwe liederen in te 

brengen. Zij worden daartoe door de commissie opgeroepen;  
o Op basis van vooraf opgestelde criteria maakt de commissie vervolgens keuzes uit de 

liederen die door de leden zijn ingebracht. Het maken van keuzes vindt plaats door 
middel van stemmen, waarbij de meerderheid van stemmen bepalend is. 
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o De leden die een lied hebben ingebracht worden door de commissie geïnformeerd over 

de uitkomst van de stemming;  
o De door de commissie geselecteerde liederen worden met het koor gerepeteerd;  
o De gerepeteerde liederen die bevallen, worden opgenomen in het repertoire en krijgen 

een plaats in het liederenboek van Rumor di Mare;  
 De omvang van het repertoire mag het huidige aantal (107 ) liederen niet overschrijden. De 

commissie bepaalt welke bestaande liederen kunnen worden vervangen door de nieuwe 
liederen; In onderling overleg stellen de dirigent van een optreden en degene die het optreden 
regelt, de liederenlijst voor een optreden vast. Diegene die een optreden regelt is op de hoogte 
van de afspraken met de opdrachtgever van een optreden.  

 
Besluit 
 
Aanwezig zijn 33 leden: 
 

 32 leden stemmen voor het voorstel; 
 1 lid stemt tegen het voorstel. 

 
Waarmee het voorstel is aangenomen. 
 
w.g. 
 
Nanko van Kampen 
Wnd. voorzitter 
 
Cees Meijer 
secretaris 


