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Notulen 

Algemene Ledenvergadering 
 
Locatie Tuinzaal Sociëteit de “Burcht” te Leiden 

Datum / Tijd Maandag 11 april 2016, aanvang: 19.30 uur 

 

Aanwezig:   38  leden 
   

Afwezig met kennisgeving:   5 leden    
Afwezig zonder kennisgeving  8 leden 
    

 

Agenda: 
1. Opening  
2. Notulen - ALV van 23 maart 2015 en de ingelaste ALV van 20 april 2015 
3.  Jaarverslag 2015 
4. Verslag van de kascontrolecommissie 2015  
5. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2015  
6. Benoeming kascontrolecommissie 2016 
7. Kledingvoorstel 
8.  Plannen voor 2016 
9. Begroting 2016 
10. Vacatures in het bestuur  
11. Rondvraag en sluiting  
 

 

1. Opening  
Jan Koelman (voorzitter) opent om 19.30 uur de vergadering 

 
2. Notulen ALV 23 maart 2015 en de ingelaste ALV van 20 april 2015  

Beide worden goedgekeurd 
 
3. Jaarverslag 2015 

Jan Koelman meldt naar aanleiding van zijn voorwoord, dat Victor Wundering zijn 
lidmaatschap jammer genoeg heeft opgezegd. 
 
Frits van der Mark (boekingen) vraagt waarom een optreden zoals op 3 oktober als 
commercieel wordt aangemerkt, terwijl het gehele buurtfeest waarvoor we zijn 
uitgenodigd op vrijwilligers van de buurtvereniging draait. 
Hans Godlieb (penningmeester) zegt dat het een optreden is waarmee we inkomsten 
verwerven en dat we het daardoor als commercieel zien. 
Cees Meijer (secretaris) stelt voor het woord commercieel te vervangen door betaalde 
optredens. Daarmee krijgen we een trits: pr-gerelateerde-, sociale- en betaalde 
optredens. 

 
Rob Peteri vraagt zich af of er een relatie is tussen minder optredens en een 
contributieverhoging. Het verbaast hem dat een kwaliteitskoor als Rumor niet vaker wordt 
gevraagd. 
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Jan Koelman zegt dat die relatie er inderdaad is. Frits van der Mark voegt toe dat de 
kwaliteit van ons koor niet voor alle opdrachtgevers relevant is. Men kijkt vaak naar het 
goedkoopste koor. Verder is het zo dat het aantal optredens bij alle 350 Nederlandse 
shanty- en zeemanskoren terugloopt. 
Jan Koelman constateert dat we met onze pr- en onze boekingenactiviteiten er alles aan 
doen om zoveel mogelijk optredens binnen te halen. 
Verder zegt Jan Koelman dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de individuele 
koorleden. Ook zij kunnen in eigen kring zoeken naar mogelijke opdrachtgevers. 
 
Thijs Breet ziet dat ons vermogen is toegenomen, waardoor wat hem betreft een 
contributieverhoging op basis daarvan niet op zijn plaats is. 
Hans Godlieb meldt dat het gaat over onze inkomsten in het komend jaar en niet hoe het 
plaatje er vorig jaar uitzag. 
Overigens behandelen we dit onderwerp verder bij de Begroting onder agendapunt 9. 
 
Op pagina 8 wordt bij onze bezittingen een snaredrum genoemd. Deze blijkt echter tot de 
persoonlijke eigendommen van René Lignac te behoren. 
 
Op pagina 20 worden de data van Aantreden van bestuursleden genoemd. Ruud van Steen 
zegt terecht dat dit de data van Aftreden moeten zijn. 

 
 

4. Verslag van de kascontrolecommissie 2015   
Bert van der Donk en Willem van Rijn hebben de “kas” van Rumor di Mare gecontroleerd 
en Bert doet verslag van hun bevindingen.  
“De kascontrolecommissie heeft een zeer uitgebreide controle uitgevoerd en had slechts 
enkele opmerkingen met betrekking tot de presentatie. De conclusie is dat de 
penningmeester het goed heeft gedaan”. 

 
5. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2015  

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.  
Deze decharge wordt onder applaus verleend. 

 
6. Kascontrolecommissie 2016  

Zoals te doen gebruikelijk is, wordt de kascommissie voor twee jaar benoemd. Tijdens deze 
vergadering worden twee nieuwe leden en een reservelid voorgedragen, namelijk Frans 
van Lelyveld en Rob Olieroock. Reservelid is Kees de Winter  
Thijs merkt op dat er telkens lid moet afvallen, waarbij het reservelid opschuift. Door een 
tussentijdse wissel binnen de kascommissie is dit niet gebeurt. De volgende keer maken we 
een inhaalslag. 
 
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van deze kascontrolecommissie.  

 
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. Het 
bestuur stelt 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:  

De leden gaan tijdens een optreden gekleed conform de volgende kledingregels, op straffe van 
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niet meezingen:  

 De marineblauwe polo (deze behoort tot het basistenue) 

 Een marineblauwe schipperstrui (de stof kan bestaan uit wol of een mix 
daarvan met ander materiaal, fleece is niet toegestaan)   

 Het Duitse Fischerhemd  

 De blauwe of rode kiel van de firma Biesot in Leiden 

 De gebreide Bretonse marineblauwe- of streeptrui (alleen de echte versie!)  

 Een donkerblauwe spijkerbroek  

 De echte blauwe of rode schippersbroek (Cowesbroek)  

 Zwarte of bruine leren schoenen;  

 Een hoofddeksel ("schipperspet of -muts" of een gele zuidwester bij slecht 
weer) is toegestaan, maar niet verplicht;  

 
Op alle bovenkleding moet het beeldmerk van Rumor di Mare zijn aangebracht.  

 
Bovengenoemde maatregel geeft ook aan de nieuwe leden de mogelijkheid om 
variatie in hun kleding aan te brengen. 
 
Thijs Breet vindt dat de verwassen polo’s geen argument zijn om de gehele 
kledinglijn te herzien. Frits van der Mark zegt dat dit argument indertijd ook gold 
voor de t-shirts en die hebben we toen ook niet door andere t-shirts vervangen. 
Verder zegt hij dat de kledingcommissie indertijd de opdracht had om met een 
voorstel te komen dat recht zou doen aan de verscheidenheid van het (repertoire 
van het) koor. Dat heeft Frits met de introductie van de polo’s niet bepaald 
teruggezien. 
Cees Pepermans vindt dat geen argument meer, want dat voorstel is indertijd door 
de ALV goedgekeurd. 
Jack stelt dat het een stap terug is. Piet Levarht vraagt zich af wat met kou mag 
worden gedragen. Jan Koelman antwoord hierop dat de wollen trui is toegestaan en 
dat we eerder hebben afgesproken terughoudend te zijn met winterse 
buitenoptredens. 
 
Tegen het voorstel zijn: Cees Pepermans, Diederik Romswinckel, John Schuijt, 
Robert Scheltens, Thijs Breet, Ruud van Steen, Frans van Lelyveld en Paul Guérain.  
 
Daarmee is het voorstel met een meerderheid van stemmen aangenomen. 
 
Kees de Winter stelt nog de aanvullende vraag hoe het zit met leden die tijdens 
optredens niet de voorgeschreven kleding dragen. Jan antwoord dat met deze 
mensen intussen gesprekken zijn gevoerd en dat zij beterschap hebben beloofd. 

 
8. 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 accordeonist 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.  
 

9. Begroting 2016  
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Er is enig verschil van mening over de boekhoudkundige inrichting van de 
begroting. Thijs Breet begrijpt de mutatie NZNZ 2016 niet goed. Hij is van mening 
dat als je tekortkomt, dit ten laste van de reserve moet komen. Bert van der Donk 
zegt dat wat op de balans staat, de realisatie is van 2015. 
 
Jack Vlieland vindt dat we aan het ‘’potten’’ zijn en ziet daarom niet in waarom er 
een contributieverhoging moet komen. 
Hans Godlieb zegt dat wij vorige jaren op ons vermogen inteerden, wat het bestuur 
geen goede zaak vindt. We willen het eigen vermogen vasthouden, ook al om 
noodzakelijke vervanging van instrumenten en apparatuur te kunnen bekostigen.  
Als de huidige positieve trend zicht voortzet, kan het bestuur altijd nog naar bevind 
van zaken handelen. 
 
Rob Peteri vraagt waarom de deelname aan Deunen en Deinen in de min staat, 
terwijl iedereen zelf de reis, catering en logies heeft betaald. Jan Koelman zegt dat 
wij slecht €150 voor dit optreden hebben gekregen, waarmee de kosten van onze 
dirigent en vervoer van apparatuur niet worden gedekt. 
 
Ko Zonneveld vraagt zich af of er niet een soort fonds bestaat voor leden die de €10 
contributieverhoging niet kunnen betalen. Dat is niet het geval. 
 
Desgevraagd zegt Hans Godlieb dat wij niet willen doorgroeien naar een bestand 
van zestig leden. Dat heeft onder meer te maken met de zogenoemde 
Instandhoudingssubsidie van de gemeente leiden, die boven 49 betalende leden 
fors wordt gedecimeerd.  
 
De ALV stemt in met de voorgestelde begroting voor 2016, waarin het bestuur 
tevens voorstelt de contributie te verhogen van € 140 naar € 150 per jaar. 
Jack Vlieland stemt tegen, want hij is het niet eens met de verhoging van de 
contributie. 
 

10. Vacatures in het bestuur.  
Hans Godlieb en Nanko van Kampen verlaten per 11 april het bestuur van ons koor. 
De termijn van Hans zit erop 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 van der Mark verzorgt nu de boekingen van optredens. (Douwe van 
Houte is voorzitter van de Muziekcommissie) 
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  
 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De vergadering gaat onder applaus 
akkoord met de benoeming van Bert van der Donk en Dik Sanders en de 
herbenoeming van Jan Koelman. 
 
11. Rondvraag 

Frank Fortanier. vraagt zich af of de contributieverhoging nog dit jaar ingaat. 
Dat is inderdaad het geval. 
 
Ko Zonneveld dankt namens de leden dit illustere gezelschap van 
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bestuursleden, muzikanten, technici en alle vrijwilligers. Hij hoopt, nee hij 
verwacht, nee hij eist en dwingt deze mensen ook het komende jaar op dezelfde 
wijze door te gaan. 

 
Afscheid bestuursleden 

Vervolgens bedankt Jan de aftredende bestuursleden Nanko van Kampen en Hans 
Godlieb die respectievelijk zeven en drie mede aan het roer van ons zeemankoor 
hebben gestaan. 

 

De vergadering wordt in het Burchtcafé met even oorlam namens de vereniging 
besloten. 

 


