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Notulen 

Algemene Ledenvergadering 
 
Locatie Tuinzaal Sociëteit de “Burcht” te Leiden 

Datum / Tijd Maandag 24 maart 2014, aanvang: 20:00 uur 

 
Aanwezig:   36  leden 

  de dirigent: Harm Huson 
Afwezig met kennisgeving:   5 leden waaronder de secretaris ivm werkverplichtingen   
   elders 
 

 

Agenda: 
1. Opening  
2. Notulen - ALV 25  maart 2013 
3  Status actiepunten ALV 25 maart 2013 
4.  Jaarverslag 2013 
5. Verslag van de kascontrolecommissie 2013  
6. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2013  
7. Benoeming kascontrolecommissie 2014 
8. Mededeling van het bestuur 
9.  Plannen voor 2014 
10. Werven nieuwe leden 
11. Begroting 2014 
12. Voorstel opnemen lied in repertoire 
13.     Repertoire uit het hoofd kennen  
10. Benoeming bestuursleden  
11. Rondvraag en sluiting  
 

 

1. Opening 
De voorzitter, Jan Koelman, opent om 20.00 uur deze 20e vergadering en heet de aanwezigen 
van harte welkom. Hij geeft aan dat op de agenda de kop van agendapunt 10  is weggevallen en 
dat de leden slechts 1 pagina van het in agendapunt 12 voorgestelde lied hadden ontvangen. Hij 
heeft de leden daarom vanmiddag de ontbrekende pagina van dat lied toegestuurd. 

In de uitnodiging zijn twee foutjes geslopen In de inleidende alinea staat ‘2013’ wat moet zijn 
‘2014’. In de omschrijving van punt 8 is in de tweede regel het woordje ‘is’ weggevallen. 

Naast de agendapunten van het bestuur zijn door de leden twee agendapunten (12 en 13) 
ingebracht. 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 maart 2013 
Gijs merkt op dat op pagina 3 bij de door hem gestelde vraag het woord ‘benaderen’ 1 x teveel 
staat.  

Jack merkt op dat op pagina 4 bij het antwoord van Nanko het woord ‘naar’ 1 x teveel staat   
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Jack merkt verder dat hij  de door hem gemaakte opmerking over de zeggenschap van de leden 
bij de keuze van het repertoire mist. Deze had hij gemaakt in het kader van de discussie over 
slapende en verwijderde liederen. 
Naar aanleiding van de keuze van de MC inzake slapende en verwijderde liederen vroeg hij om 
meer inspraak door de leden. De ALV ging na stemming  niet akkoord met zijn verzoek en liet 
dit dus over aan de MC.  
Jack constateerde vervolgens dat de enige weg om invloed uit te oefenen op het wel of niet 
opnemen van een lied in het repertoire dus is om zelf een voorstel voor een concreet lied als 
agendapunt voor ALV aan te melden.. 

Deze opmerking zal aan het verslag worden toegevoegd. 

Met inachtneming van de gemaakte opmerking wordt het verslag vervolgens onder dank aan de 
secretaris vastgesteld. 

 
Naar aanleiding van de notulen 

Er worden geen opmerkingen gemaakt 

3. Status Actiepunten 
Vraag:  Thijs  vraagt naar de betekenis van het woord ‘loopt’ dat staat bij een aantal 
actiepunten. 
Antwoord Nanko: ‘Loopt’ moet worden gezien als dat hiervoor continue aandacht blijft. Zo 
zal meerstemmigheid een belangrijk punt blijven bij de keuze van nieuwe liederen. Dit is ook het 
geval bij het inwerken van (nieuwe) voorzangers met nieuwe liederen. Voorzangers wisselen 
regelmatig en het is belangrijk dat de liederen gezongen kunnen blijven worden. In tegenstelling 
tot het begin gaat de muziekcommissie er nu vanuit dat aspirant-voorzangers zelfstandig 
instuderen en de begeleiding beperkt is. 
 
Het lied van de maand is er de laatste tijd bij ingeschoten en de bedoeling is om dit weer op te 
pakken omdat dit een manier is om moeilijker liederen tekstueel beter onder de knie te krijgen.  
De communicatie blijft voor de muziekcommissie een continue aandachtspunt. 

4. Jaarverslag 
Naar aanleiding van een vraag van  Frans van Lelyveld over de overdracht van het archief 
wordt geantwoord dat dit nog niet is gebeurd. Door o.a. Frits wordt hier nog naar gekeken.  
 
Hans geeft bij het overzicht van aanwezigheid op de repetities aan dat het verschil tussen de 
groep trouwe leden en de groep die minder trouw de repetities bezoekt het afgelopen jaar 
gegroeid is; hij vraagt extra aandacht voor het trouw doorgeven van verhindering. Dit geldt 
overigens ook voor het snel invullen van de datumprikker. 
 
Op de opmerking van Gijs of  het niet beter is om de betrokken leden direct aan te spreken in 
plaats van het maken van een algemene opmerking geeft Jan aan dat hij dat ook regelmatig 
doet.  Hij kan hier echter geen consequenties richting betrokken leden aan verbinden. 
 
Met betrekking tot de financiële verantwoording van het optreden op ons festival (overzicht op 
pagina 8) ontspint zich een uitgebreide discussie. In het overzicht staat een positief resultaat 
vermeld van €  139,--. 
 
Thijs  geeft aan dit opmerkelijk te vinden in vergelijking met het festival van 2012 toen het 
festival een verlies opleverde. Hij meent dat ook het festival in 2013 Rumor geld kostte in plaats 
van dat het geld opbracht.  
 
Hans geeft aan dat het festival in 2013 afsloot met een positief saldo van €  550,-- wat een 
verbetering is van het festival van 2012 dat met een verlies afsloot. Hij heeft het bedrag van  
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€ 550,--  gesaldeerd met de kosten van Rumor waardoor deze post positief afsloot met €  139,--. 
Als dit niet was gedaan dan zou deze post negatief zijn geweest.   
 
 Thijs en enkele andere leden geven aan dat zij deze constructie niet juist vinden. Naar hun 
mening moet duidelijker onderscheid gemaakt worden tussen de financiën van het koor en die 
van het festival. Nu  is dat niet duidelijk. Zij willen het positieve resultaat van het festival - en 
het bedrag dat het festival Rumor heeft gekost - duidelijk terug kunnen vinden wat nu niet het 
geval is.  Ook willen zij dat expliciet wordt aangegeven dat genoemde €  550,-- is bestemd voor 
het aanstaande festival. Dit is overigens conform een eerder besluit van het bestuur. 
 
Hans geeft aan dat hij, onder andere om deze reden, voorstander is van een aparte stichting die 
het festival organiseert zodat de financiën duidelijk onderscheiden kunnen worden. Dit is echter 
nu nog niet het geval reden waarom hij gekozen heeft voor de gevolgde methode.  Over een 
andere manier van verantwoording werden de festivalcommissie en hij het niet eens. 
 
Vervolgens wordt gesproken over van wie het positieve saldo nu eigenlijk is: van Rumor of van 
de festivalcommissie  (die geen rechtspersoonlijkheid heeft).  Hierover bestaat verschil van 
mening die tijdens de discussie niet weggenomen wordt. Geen verschil van mening is overigens 
dat het geld bestemd is voor het aanstaande festival! 
 
Van verschillende kanten worden suggesties gedaan (en besproken) op welke andere 
boekhoudkundige manieren dit ook zou kunnen worden vastgelegd.  
Bijvoorbeeld via ‘een post bijzondere baten’, een aparte reservering, een duidelijker 
omschrijving in de toelichting, een speciale aanduiding bij deze post in het overzicht met als 
nadere verklaring dat het bedrag ad € 139,-- is gesaldeerd (de kosten van Rumor zijn verrekend 
met het positief saldo van het festival en dat dit positief saldo beschikbaar is voor het 
aanstaande festival).    
Hiernaast wil het bestuur samen met Act of Mutiny in de toekomst het festival onderbrengen in 
een aparte stichting. 
 
Frits geeft nog aan dat de festivalcommissie een aparte adequate begroting voor het festival 
maakt ten behoeve van onder andere de sponsoren. 
 
De rubricering als ‘ commercieel’  van de optredens bij de diverse festivals (pagina 8) wordt door 
sommige leden verwarrend gevonden. Het is wel zo dat we een (beperkte) vergoeding hiervoor 
krijgen – en dus commercieel? – maar we zongen daar primair omdat we dat leuk vonden en 
niet omdat we er een zekere vergoeding voor kregen. Het woord ‘commercieel’ is eerder niet 
voor dit soort optredens gebruikt.   
 
 Ad pagina’s 9 / 10 merkt Jack op dat het vermogen van Rumor bij voorkeur beperkt gehouden 
moet worden en dat het goed is om waar mogelijk is, te werken met reserveringen en 
voorzieningen.   
 
Op een vraag van Arie wordt aangegeven dat de kosten van de repetities staan aangegeven op 
pagina 19. 
 
Frans van Lelyveld complimenteert het bestuur met de verkoop van CD’ s. 
 
Jan benadrukt dat de dirigent in zijn nawoord een aantal behartenswaardige zaken memoreert. 
Op pagina 16 staat het woordje ‘dirigent’ ten onrechte achter Robert, is natuurlijk Harm. 
 
Gijs merkt op dat uit pagina 20 blijkt dat Armstrong’s Patent een vergoeding is toegezegd van € 
 300,-- en dat wij bij Bie Daip een vegoeding van €  200,-- kregen. 
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5. Verslag van de kascontrolecommissie 2013 
De kascontrolecommissie 2013 bestaat uit Koos Selier en John Schuijt. Zij hebben de kas ten 
huize van de penningmester gecontroleerd en geen onregelmatigheden geconstateerd.  

Bert merkt op dat er geen onterechte betalingen zijn verricht. Je kunt altijd discussiëren over de 
precieze boekhoudkundige weergave maar dat de penningmeester een goede job heeft geklaard. 

Jan bedankt de kascontrolecommissie voor het werk dat is verricht. 
 

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.  

Besluit: De ALV verleent decharge, 2 leden onthouden zich. Er zijn geen tegenstemmen.  

7. Benoeming kascontrolecommissie 2013 
John Schuyt verlaat de kascontrolecommissie. De overige leden schuiven een plaatsje op:  

Koos Selier neemt de plaats in van John Schuijt, Willem van Rijn wordt gewoon lid.  
Bert van den Donk stelt zich beschikbaar als reservelid van de kascontrolecommissie.  

Besluit: De ALV besluit daarmee akkoord te gaan. 

Jan bedankt John  voor het uitoefenen van zijn taak als kascontrolecommissielid over de 
afgelopen jaren. 

 

8 Mededelingen van het bestuur 
Wordt ter kennis aangenomen 

9 Plannen voor 2013 
Zanglessen 
Nanko  geeft als aanvulling op de omschrijving in de agenda aan dat wordt gedacht aan 
groepjes van 4 tot maximaal 6 personen zodat persoonlijke aandacht kan worden gegeven aan 
iedereen  persoonlijk. Er worden 5 lessen gegeven en de kosten bedragen €  50,-- per persoon. 
De bedoeling is om te oefenen in de Tuinzaal, voorafgaand aan de repetitie.   
Harm geeft aan hoe hij de lessen wil inrichten.  
 
Douwe geeft aan dat de lessen ook bij hem gegeven kunnen worden. 
 
Uit een inventarisatie blijkt dat van de aanwezigen zo’ n 13 leden  belangstelling hebben voor de 
zanglessen.  
Te weten: Douwe, Herman, Kees (deW),Diederik, Bert, René, Leon, Klaas, Jack, Ruud, Frans 
(v.L), Gerard, Chiel.  
 
Nanko geeft aan dat hiermee aan de slag wordt gegaan. 
 
Opleidingen 
Theo geeft aan dat leden van de opbouwploeg een ‘opleiding’ krijgen in het goed omgaan met 
de geluidinstallatie. Na Frank B en hijzelf is nu Koos in opleiding.  
 
Beleid met betrekking tot de voorzangers 
Nanko geeft aan dat het uitgangspunt blijft dat er twee voorzangers per lied zijn.  
De ervaring leert dat voorzangers regelmatig wegvallen / veranderen en dat het zoeken en 
inwerken van nieuwe voorzangers een continue proces blijft. In de eerste helft van 2013 heeft dit 
relatief veel tijd gekost, in de tweede helft is dit verminderd door het organiseren van onder 
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andere enkele oefenavonden. In 2014 zal een nog groter beroep op de zelfwerkzaamheid van 
aspirant voorzangers worden gedaan en zal de ondersteuning door met name Harm en Martien 
minder zijn. 
 
Nieuwe liederen 
Nanko herinnert er aan dat de muziekcommissie eerder heeft gemeld aan welke nieuwe 
liederen wordt gedacht. Hiervan is nu ongeveer de helft gerealiseerd. We hebben dus nog 
genoeg ‘op de plank liggen’ voor dit jaar.  
Bij het kiezen van extra nieuwe liederen zal met name worden gelet op meer ‘up tempo’ 
liederen. Veel van de recente liederen hebben een nogal ‘mineurkarakter’.    
 
Lustrumviering 
Hans licht de stand van zaken van de lustrumactiviteiten toe.  
 De activiteiten zijn een aantal externe optredens voor groepen in de stad die vaak buiten de 
boot vallen. Te weten: 

- De Schuilplaats (dak en thuislozen) 
- Het Psychiatrisch inloophuis (Hooigracht) 
- De Voedselbank (tgv van de opening van de nieuwe accommodatie) 
- Het Diaconessenhuis. 

 

Hiernaast wil de commissie een ‘eigen feestje’ organiseren op maandagavond 22 september. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat dit een reguliere repetitieavond is waarmee de 
leden al rekening hebben kunnen houden en waarbij geen extra huur hoeft te worden betaald. 
De drank zal dan gratis zijn. 

Douwe geeft aan dat hij dit niet echt een feestelijke invulling vindt.  René vindt het jammer 
dat het niet laat gemaakt kan worden omdat hij – met als de andere werkende leden -  de 
ochtend daarop weer bijtijds naar het werk moet.  

 

Na enige discussie neemt het bestuur het voorstel terug en zal zij bezien of een alternatief kan 
worden gevonden.  

 

10 Ledenwerfactie 
Ter tafel ligt het stuk van de secretaris. 
Herman merkt op dat je jonge  nieuwe leden met name werft door uitdagende optredens. Hij pleit 
daarom voor meer wervende optredens en minder optredens in bv. verzorgingshuizen. 
 
Jan herhaalt de eerdere uitnodigingen aan de leden om optredens aan te brengen, liefst ook uitdagende 
optredens. 
Hiernaast wordt opgemerkt dat de optredens in verzorgingshuizen ook gebruikt  worden om te oefenen 
met nieuwe liederen / nieuwe voorzangers. Naast het bieden van een plezierige middag aan in casu  
ouderen, hebben ze voor ons dus ook een eigen waarde.  
 
Kees de Winter wijst erop dat de optelling onder het kopje ‘ begroting’ niet juist is. 
 
Hans reageert hierop dat dit klopt.  Het bedrag van de flyers dient echter niet € 150,-- maar   €  100,-- te 
bedragen  waardoor het totaalbedrag toch  €   200,-- bedraagt.    
 
Afgesproken wordt de secretaris (oud en nieuw) deze zaak verder oppakken. 
 

11 Begroting 2014 
 
 Deze wordt zonder opmerkingen aangenomen. 



Rumor di Mare –Notulen Algemene Ledenvergadering 2013 pagina 6 van 8 

 
 

12 Voorstel opnemen van lied in repertoire 
 
Thijs heeft voorgesteld om het door onze oud dirigent Jan Marten de Vries gemaakte lied ‘Het 
pad van een zeeman’ op te nemen op ons repertoire. Jan Marten heeft dit lied speciaal voor 
Rumor gemaakt in het kader van zijn afscheid als dirigent. Hij vindt dat dit lied past in ons 
repertoire. 

 

Nanko geeft aan dat serieus is meegenomen dat Jan Marten het lied speciaal voor ons heeft 
gemaakt. De muziekcommissie vond dit lied echter niet passen in ons repertoire en het wordt 
dan niet juist gevonden om dit lied wel in het repertoire op te nemen vanwege de 
voorgeschiedenis en het dan vervolgens niet uit te voeren. 

 

Diverse leden geven aan het lied niet te kennen en dan ook moeilijk hierover kunnen 
stemmen.  

 

Afgesproken wordt daarom het lied wordt gepresenteerd tijdens een repetitie waarna de daar 
aanwezige leden een besluit zullen nemen. De muziekcommissie waaronder de dirigent zal 
bezien hoe het lied op de beste manier kan worden ingebracht op de repetitie. 

 

13 Repertoire uit het hoofd kennen 

Thijs heeft voorgesteld om terug te gaan naar de situatie dat bij optredens steeds 3 
muziekstandaarden werden neergezet met daarop de tekst van de te zingen liederen. De leden 
konden hierop dan teruggrijpen als zij de tekst even niet weten.  

 

Het bestuur heeft, op aangeven van de muziekcommissie daarop een reactie gegeven.  

 

Thijs geeft aan dat hij heeft gemerkt dat leden niet alle liederen kennen, soms mondt dit uit in 
een soort ‘gebrabbel’. Hij denkt dat dit kan worden voorkomen door het weer plaatsen van de 
extra standaarden.  

 

Nanko geeft aan dat het bestuur veel belang hecht aan het uit het hoofd zingen vanwege de 
aangegeven redenen. Zij realiseert zich dat soms problematisch kan zijn voor leden en vindt het 
belangrijk dat hierop soms stevig individueel en collectief wordt geoefend. Met inachtneming 
hiervan meent zij dat niet mag leiden tot afhaken van leden. 

Hierop reageren een aantal leden. Reacties variëren van:  

- alleen de moeilijke liederen op een standaard zetten (Jack),   

- we moeten meer huiswerk doen (Ko),  

- iedereen heeft zijn eigen moeilijke liederen, dus welke liederen zet je dan op de  

 standaard? (Frans v.L),  

- ook bij 3 standaarden kan niet iedereen de tekst lezen, 

- we kijken te somber en moeilijk aan tegen het uit het hoofd leren (Frits). 

- vrij uit het hoofd zingen geeft ons energie die ons doet overwinnen (Herman)  
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Gelet op de discussie zegt Thijs  zijn voorstel in te trekken. 

Nanko geeft aan dat dit punt aandacht blijft houden van bestuur en muziekcommissie. De 
handreikingen in de bestuursreactie op dit punt blijven dan ook van toepassing.   

 

14 Benoeming bestuursleden 

Er zijn geen tegenkandidaten gesteld.  

De vergadering gaat onder applaus akkoord. 

Het bestuur ziet er per 1 april 2014 als volgt uit: 

- Jan Koelman, voorzitter; 

- Leon Algra, secretaris; 

- Hans Godlieb, penningmeester; 

- Nanko van Kampen, boekingen en muziekcommissie; 

- Theo Koteris, logistiek. 

 

15 Rondvraag en sluiting 
Ko geeft aan dat de ALV verwacht, nee eist, dat het bestuur doorgaat met het zijn uiterste best 
doen. Hij heeft daar alle vertrouwen in. 

 

Herman vraagt zich af wat de bedoeling is van Bijlage E van het jaarverslag 2013. 

 

Jan antwoordt dat dit ter informatie is die zou kunnen worden meegenomen bij volgende 
optredens. 

 

Frits vraagt zich af of aan bijlage E een kolom zou kunnen worden toegevoegd waarin de 
waardering van de optredens kan worden aangegeven  

 

Bert zegt dat hij  informatie over optredens van het klein koor heeft gemist. 

 

Jan antwoordt dat dit klopt omdat in 2013 geen dergelijke optredens zijn geweest. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur 
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Bijlage A. Actiepunten 

 

Nr Wie Wat Wanneer 

1 Nanko/   muziek- 
commissie 

Het pad van een zeeman Een 
repetitie 

2 Nanko/ muziek 
commissie 

Het organiseren van zanglessen Komend 
halfjaar 

3 Nanko/ muziek 
commissie 

Het lied van de maand doorlopend 

    

    

    

    

 


