Notulen
Algemene Ledenvergadering

Aanwezig:
Afwezig met kennisgeving:

Locatie

Tuinzaal Sociëteit de “Burcht” te Leiden

Datum / Tijd

Maandag 23 maart 2015, aanvang: 19.30 uur

37 leden
de dirigent: Harm Huson
9 leden

Agenda:
1. Opening
2. Notulen - ALV 24 maart 2014
3
Status actiepunten ALV 24 maart 2014
4. Jaarverslag 2014
5. Verslag van de kascontrolecommissie 2014
6. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2014
7. Benoeming kascontrolecommissie 2015
8. Mededeling van het bestuur betreffende de kleding
9. Plannen voor 2015
10 Festival Naar Zee, Naar Zee 2015
11. Begroting 2015
12. Vacatures in het bestuur
11. Rondvraag en sluiting

1.

Opening

De voorzitter, Jan Koelman, opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen van
harte welkom. Hij geeft aan dat er naar gestreefd wordt om de ALV voor 21.00 uur af te
ronden zodat daarna geoefend kan worden voor het programma voor Brielle. Nanko van
Kampen zal het verslag maken.

2.

Notulen Algemene Ledenvergadering 24 maart 2013

Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen.
Op pagina 4, 3e regel moet penningmester ‘penningmeester’ zijn.
Met inachtneming van de gemaakte opmerking wordt het verslag vervolgens onder dank aan
de waarnemend secretaris vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen
Er worden geen opmerkingen gemaakt

3.

Status Actiepunten
-

Het lied ‘het Pad van de zeeman’ is tijdens een repetitie aan de leden gepresenteerd.
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-

4.

Deze hebben in meerderheid besloten dat dit lied dient te worden opgenomen in het
repertoire. De muziekcommissie zal op dit punt actie ondernemen.
Voor de zanglessen hebben zich circa 15 leden opgegeven. Zo’n 10 leden hebben de
lessen al gevolgd, de laatste 5 zijn net begonnen.
Het Lied van de maand is er door de drukte bij ingeschoten. Zal weer worden opgepakt.

Jaarverslag

Cees Meijer mist een passage over de actualisering van het liedboek waarin Thijs veel werk
heeft gestoken. Hiervan wordt acte genomen.
Frits van der Mark complimenteert de penningmeester met de wijze waarop het project
Naar zee naar zee financieel is verantwoord.

5.

Verslag van de kascontrolecommissie 2014

De kascontrolecommissie 2014 bestaat uit Bert van der Donk en Willem van Rijn. Zij hebben
de kas ten huize van de penningmester gecontroleerd en geen onregelmatigheden
geconstateerd.
Bert merkt op dat speciaal is gekeken naar de presentatie van de gegevens. De aanbevelingen
van de commissie zijn door de penningmeester overgenomen Dit betrof bv. het opnemen van
de bezittingen van het koor op de balans. De penningmeester heeft een goede job geklaard.
Jan bedankt de kascontrolecommissie voor het werk dat is verricht.

6.

Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2014

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 keurt het jaarverslag goed en verleent décharge.

7.

Benoeming kascontrolecommissie 2015

Zowel Willem van Rijn als Bert Van der Donk zijn voor hun eerste jaar ‘gewoon lid’ van de
kascommissie en zijn nog een jaar beschikbaar.
Frans van Lelyveld stelt zich beschikbaar als reservelid van de kascontrolecommissie.
Besluit: De ALV besluit daarmee akkoord te gaan.

8

Mededelingen van het bestuur

Frans van Lelyveld heeft opgemerkt dat tijdens de optreden sommige mannen hun polo in de
broek en anderen hun polo over de broekband hebben en heeft het bestuur daarom
voorgesteld dat iedereen dit op dezelfde manier doet. Het bestuur stelt daarom voor dat
iedereen de polo over de broekband gaat dragen omdat dit het postuur van veel mannen het
meest flatteert.
Hierop wordt onder andere gereageerd dat het voorstel tot effect heeft dat ‘de bierbuiken’ juist
worden benadrukt. Verder draagt 80% van de koren uit de broek, als we ons afwijkend willen
profileren moeten we de broek dus juist in de broek dragen.
Na de nodige discussie blijken de voor- en tegenstemmers elkaar redelijk in evenwicht te
houden en niet leidt tot een gedragen beslissing. Het voorstel wordt daarom teruggenomen.
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9

Plannen voor 2015

Zanglessen
Nanko licht de plannen toe. Van de degenen die zich hiervoor hadden opgegeven krijgt de
laatste groep nu nog zanglessen. Ook dit jaar blijft het mogelijk om weer zangles bij de dirigent
te volgen. De leden die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich tot de muziekcommissie
wenden. Als er voldoende belangstelling is, zal weer een cursus worden georganiseerd.
Beleid met betrekking tot de voorzangers
Nanko geeft aan dat de afgelopen periode de muziekcommissie heeft aangegeven voor welke
liederen actief nieuwe voorzangers worden gezocht en waarvoor in principe alle leden zich
kunnen opgeven. Hiervoor maakt zij een keuze uit de meerdere liederen waarvoor een
vacature bestaat. Op dit moment loopt dit traject; als dit is afgerond kan een nieuwe ronde
worden gestart. Hierdoor blijft de werklast behapbaar en beperkt in de tijd. Op de
zelfwerkzaamheid van aspirant voorzangers wordt een beroep gedaan, ondersteuning door
met name Harm en Martien is beperkt.
Nieuwe liederen
Naar aanleiding van de oproep om nieuw repertoire aan te melden is een aantal mogelijke
liederen ingebracht. Hierbij is de commissie aan de slag gegaan. Het lied: The keeper of
Eddystone Light is als eerste opgepakt. Meer liederen zullen gedurende het jaar volgen.
Desgevraagd wordt aangegeven dat we, naast een tweede accordeonist, nog steeds op zoek zijn
naar een banjo- en een fluitspeler. Deze instrumenten passen ook in de shantytraditie. De
laatste twee zullen ook grotendeels zanger moeten willen zijn en - als het zo van pas komt banjo c.q. fluit willen spelen.
Frits van der Mark verwijst naar het stukje over het gebruik van muziekinstrumenten dat
hij een aantal jaren terug heeft geschreven en dat is geplaatst in ons toenmalig clubblad ‘de
Scheepspost’.
Kees de Winter geeft aan dat Shanty Nederland de handen heeft afgetrokken van Sail
Amsterdam. Het gebeuren is te commercieel geworden en het is niet meer goed mogelijk om
een positieve bijdrage door shantykoren te organiseren.
Desgevraagd geeft Nanko aan dat er wel enkele contacten zijn geweest maar dat deze (nog)
niet heeft geleid tot concrete afspraken. Frits vraag aandacht voor The Blessings of the Sail
waaraan Rumor enkele keren heeft meegewerkt; misschien is dat een mogelijkheid? Hiernaar
zal worden gekeken.
Nanko geeft aan dat we waarschijnlijk ook weer zingen op 3 oktober in de historische haven.

10

Festival Naar zee, naar zee 2015

Op verzoek van de voorzitter licht John Schuijt de stand van zaken toe.
John refereert aan de eerdere mededeling dat Bert zijn werkzaamheden voor de
festivalcommissie heeft moeten neerleggen, gelukkig is Henny Klinkhamer bereid gevonden
om zijn plaats in te nemen.
Het binnenhalen van de ‘centjes’ wordt steeds problematischer. Om geld binnen te krijgen is
‘het Spaarvarken’ geïntroduceerd waarin de leden tijdens de repetities hun kleingeld kunnen
deponeren. Dit is succesvol want inmiddels is al € 480,-- opgehaald. Hiernaast zijn er leden
die een donatie hebben gedaan. John roept iedereen op het spaarvarken gul te vullen en
eventueel een donatie te doen.
Hij verzoekt verder het bestuur om actief op zoek te gaan naar een ‘echte sponsor ’voor
€ 2.000,-- zodat we een meer structurele financiële dekking krijgen.
Uitgenodigd zijn Shantykoor Blankenberge (zaterdag overdag, vergoeding € 500,--), La
Bouline (vrijdag en zaterdag, € 600,--) de Viswijven en Scheepsfolk (hele zaterdag, € 250,--).
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Onder applaus van de leden biedt Piet aan om de mannen van La Bouline gedurende het
festival onderdak te verlenen.
Kees de Winter vraagt het bestuur om te mogelijkheid van de ANBI-status te bekijken.
Onder applaus wordt de festivalcommissie bedankt voor de tot nu toe verrichte
werkzaamheden.

11

Begroting 2015

Op de vraag of de geraamde opbrengst van de verkoop van de CD’s ad € 100,- niet te laag is
licht de penningmeester deze post toe.
Robert Scheltens geeft aan dat volgens de huidige financiële trend we over 8 jaar failliet
zullen zijn, Frits van der Mark legt de vraag bij het bestuur waarop het als eerste zou willen
bezuinigen. Hans Godlieb zegt als eerste te denken aan het beperken van (niet betaalde)
optredens. Het bestuur zal zich hier echter verder over beraden.
De begroting wordt vervolgens met algemene stemmen aangenomen.

12

Vacatures in het bestuur

De stukken voor de ALV zijn toegezonden door de secretaris, Leon Algra. Inmiddels heeft hij
wegens drukke werkzaamheden zijn functie neergelegd, hierover zijn de leden eerder
geïnformeerd.
Sinds het versturen van de stukken heeft Cees Meijer zich kandidaat gesteld en heeft Nanko
van Kampen aangegeven dat hij nog maximaal 1 jaar bestuurslid wil blijven. Er zijn geen
tegenkandidaten gesteld.
Hiernaast hebben Douwe van Houte en Frits van de Mark zich bereid verklaard om de taken
van Nanko op zich te willen nemen, te weten het voorzitterschap van de Muziekcommissie
respectievelijk de verantwoordelijkheid voor de boekingen. Zij willen echter geen deel gaan
uitmaken van het bestuur. Over de nadere invulling hiervan wordt nog overlegd.
De vergadering gaat vervolgens onder applaus akkoord met de benoeming van Cees Meijer en
de herbenoeming van Nanko van Kampen voor 1 jaar.
Het bestuur ziet er per 1 april 2015 als volgt uit:
-

Jan Koelman, voorzitter;

-

Cees Meijer, secretaris;

-

Hans Godlieb, penningmeester;

-

Nanko van Kampen

15

Rondvraag en sluiting

Op de vraag van Jack Vlieland geeft de penningmeester aan dat aan vertrekkende leden
wordt gevraagd of zij hun koorkleding willen teruggeven en dat dit verzoek ook altijd wordt
gehonoreerd.
Jack Vlieland geeft aan dat hij in ons repertoire een Italiaans lied mist. Dit wordt aan de
muziekcommissie meegegeven.
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Ko Zonneveld geeft aan dat de ALV verwacht, nee eist, dat het bestuur doorgaat met het zijn
uiterste best doen. Hij heeft daar alle vertrouwen in.
Kees de Winter deelt mee dat hij door Shanty Nederland is gevraagd als lid van de
kascontrolecommissie.
Verder vraagt hij aandacht voor mogelijke acties van Buma Stemra.
Dit wordt toegezegd.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur
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