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Conceptverslag bestuur Rumor di Mare 
website 

 

 
Locatie  
Bij Cees Meijer, IJsvogelhof 13 in Leiden 
             
Datum /Tijd 1 oktober 2018  
                             
Aanwezig        
Jan Koelman (vz), Dik Sanders (penn.meester) 
Ruud van Steen (vz. Muziekcie), Cees Meijer (secr.) 
 
Deels aanwezig 
Henny Klinkhamer, boekingenman 
Egon Snelders, vertegenwoordiger Jubileumcommissie 
 
Afwezig          Kees de Winter (alg.best.lid), 
 

 
 
 

1. Boekingen in aanwezigheid van Henny Klinkhamer, boekingenman  
• Zijn ideeën en plannen optredens voor 2019.  
• Idee om de jubileumcommissie te integreren in de Festivalcommissie en 

zijn mogelijke rol daarin. 
 

Henny heeft de door de Jubileumcommissie bedachte activiteiten op een rij gezet 
en is tot de conclusie gekomen dat het jaar daarmee vrijwel vol zit: 24 ‘optredens’ 
in veertig werkbare weken. Hij heeft daarom maar een enkel ander mogelijk 
optreden toegevoegd.  
Het bestuur mist nog enkele belangrijke festivals en vraagt Henny met de 
Jubileumcommissie te overleggen of deze wellicht kunnen ingepast. Als 
voorbeelden worden genoemd: 

• Deunen en Deinen 
• Havendagen Rotterdam 
• Brandersfeesten Schiedam 
• 1 aprilviering Brielle 
• Shantyfestival Wijk bij Duurstede 
• Havendagen Oudewater (het bezoek aan de Kaapstander is een mooie 

kans om de contacten weer eens aan te halen) 
• Visserijdagen Katwijk (via Jack Vlieland) 
• Kaageiland 
• Maritiem festival Zuiderzeemuseum 
• Business Club Leiden  

Verder hoopt het bestuur nog op een aantal commerciële optredens en missen we 
optredens met het Klein Koor.  
Henny neemt dit mee. 
 
Verder hebben we nog een ‘slapende’ club voor het binnenhalen van commerciële 
optredens. De vraag aan Henny is of hij die weer nieuw leven wil inblazen. 
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Henny zal dat nog eens bekijken en laat voor eind oktober aan het bestuur weten 
hoe hij daarmee wil omgaan. 
 
2. Jubileumcommissie in aanwezigheid van Egon Snelders, 

vertegenwoordiger van deze commissie  
 
Egon licht het ambitieuze programma voor het jubileumjaar toe en geeft aan dat 
alleen de data voor activiteiten in de Burcht vastliggen i.v.m. d afspraken met de 
uitbater. Jan merkt op dat het hem verbaasd dat soms zowel de Tuinzaal als het 
cafédeel van de Burcht worden gebruikt. Egon legt uit dat het weliswaar één feest 
is, maar dat er verschillende optredens tegelijk kunnen plaatsvinden. 
 
We besluiten het voorstel van de Jubileumcommissie over te nemen en hen ook 
de opdracht mee te geven het festival in het jubileum te integreren en dus tevens 
festivalcommissie te laten zijn. Waarmee ook de beslissing is genomen om het 
festival te organiseren. (mits er voldoende geld binnenkomt natuurlijk). 

    
De commissie vraagt of de secretaris wil aansluiten, zowel vanwege zijn ervaring 
met het festival als de link naar het bestuur. De secretaris zorgt dat hij aangehaakt 
is. 
 
Het bestuur stelt in totaal € 5000 ter beschikking voor het geheel. Op een 
begroting van circa € 9000 (5000 jubileum, 4000 festival). De commissie moet 
dus € 4000 aan subsidie en sponsoring binnenhalen. 
(Dus niet zoals voorafgaande jaren dat het bestuur 'garant staat' voor verliezen bij 
het festival, maar een bedrag beschikbaar stelt)  
De penningmeester stelt wel als eis dat het spaarvarken actief wordt ingezet en 
hoopt dat we de komende tijd gemiddeld € 30 per koorlid ophalen. 
 
We spreken af dat Egon de penningmeester Dik regelmatig informeer over de 
voortgang van het binnenhalen van geld. Mocht op een bepaald moment er te 
weinig geld zijn, dan gaan commissie en bestuur om tafel om te bezien wat we 
eventueel laten vallen. Egon maakt afspraken met de penningmeester over deze 
momenten. 
Egon is namens de commissie voor de boekingen contactpersoon met de 
boekingenman. Henny maakt geen deel uit van de commissie, maar er wordt 
bilateraal afgestemd. Egon spreekt dat volgende week met Henny af. Henny heeft 
intussen een overzicht van alle activiteiten gemaakt (zie punt 1) en het is best vol. 
Maar het is dan ook een speciaal jaar. En niet alle activiteiten behoeven door het 
gehele koor te worden bijgewoond. 
 
Egon heeft van de secretaris voorbeelden voor subsidieaanvragen gekregen. Die 
hij volgende week zal omzetten naar daadwerkelijke aanvragen.  
 
 
3. Vaststelling definitieve agenda  

Gezien het late tijdstip handelen we naar bevind van zaken en schuiven 
agendapunten eventueel door naar een volgend overleg. 

 
4. Mededelingen 

Bestuur 
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Toelichting secretaris 
Volgens de Statuten ‘’worden bestuursleden benoemd voor een periode 
van maximaal drie jaar. (de periode tussen twee ALV’s) 
Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. Na het 
negende aaneengesloten bestuursjaar is het bestuurslid pas weer 
herbenoembaar na afloop van een jaar waarin hij geen functie als 
bestuurslid heeft uitgeoefend.’’ 
 
Het opvolgen van een bestuurslid dat tussentijds aftreedt, houdt niet in 
dat de termijn van zijn bestuursperiode wordt voortgezet. Het nieuwe 
bestuurslid start met een termijn van drie jaar. 
 
Het schema van aftreden ziet er als volgt uit: 

• Jan 2013 t/m 2015, 2015 t/m 2018 (Jan ambieert geen nieuwe 
termijn) 

• Cees 2011 t/m 2013 (Léon 2014) 2015 t/m 2018 (Cees heeft zijn 
besluit nog in overweging) 

• Dik 2016 t/m 2019 
• Kees 2017 t/m 2020 
• Ruud 2018 t/m 2021 

 
Dat betekent dat wij moeten uitzien naar opvolging. Ieder denkt erover en 
na en het onderwerp komt terug in een volgende bestuursvergadering. 
 

Actie: allen 
 

5. Verslag bestuursvergadering 25 juni 2018 
• Bijlage 1a. Bestuurlijk: akkoord 
• Bijlage 1b. Leden: akkoord 

 
6. Acties uit de bestuursvergadering van 25 juni 2018	  

Zie bijlage  
	  
7. Communicatiestructuur binnen Rumor 

De communicatie binnen onze vereniging verloopt erg rommelig. We spreken 
af dat deze strakker moet: 
 
Henny communiceert als boekingenman met: 

• Ruud als voorzitter Muziekcie 
• Koos als trekker van de logistieke ploeg 
• Cees M. als bestuurslid en liaison met Jan voor de factsheets 

 
De communicatie met de opdrachtgever voor een optreden verloopt 
uitsluitend via de boekingenman.  
 
Jan bespreekt dit met hem 
 
Actie Jan 

 
Verder geeft Ruud de voorkeur aan een dagelijks bestuur dat de lopende 
zaken afhandelt. Dat scheelt mails en vergadertijd. En geeft tevens aan dat 
voor veel gevallen de BestuursApp nuttig kan zijn. 
 
Toelichting secretaris  
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Het is volgens de statuten mogelijk dat voorzitter, secretaris en 
penningmeester als dagelijks bestuur optreden. 
 
Daar moeten we dan nog een besluit over nemen. 
 
Actie: Cees 

 
 
8. Ronde langs de velden 

1. Ledenzaken 
Intern bestuur 

2.      Muziekcommissie  
Bijlage 3. Verslag muziekcie d.d.27 juni 2018 met genoegen kennis 
genomen. 
Ruud heeft met Harm het liedboek besproken en zorgt binnenkort voor 
een aangepast versie. 
 
Acties: Ruud 
 

3.      Logistiek 
Jan vraagt Koos of zijn mensen de geluidscursus van Shanty Nederland 
willen doen. Rumor betaalt cursus en reiskosten. 
 
Actie: Jan 

 
4.   Webmaster 

Cees bespreekt met Roderik aanpassingen namen functionarissen op de 
website. 
Ook zal Cees zijn beoogde achtervang (Rob Peteri) weer eens polsen. 

  
Actie: Cees 

 
8. Evaluatie combi Naar Zee, Naar Zee! en Sail 2018 

Het is een heel goed en bijzonder festival geweest dat we vaker moeten 
doen, als Sail ons vraagt. De festivalcommissie krijgt een groot 
compliment van het bestuur! 
 
Het wachten is op de financiële afwikkeling door Sail. Wat mistte is dat we 
door de setting geen gezamenlijk afsluiting hadden. Maar dat kon ook niet 
anders. 
 

9. Jubileum 2019 
Zie punt 2 
 

10. Financiën 
Dik presenteert het overzicht van baten en lasten 1ste halfjaar 2018 en een 
prognose voor de tweede helft. 

 
10. Werving nieuwe leden 

De vraag is of we de nieuwe ledenwervingsactie die we voor de Openbare 
Repetitie zouden inzetten, ook daadwerkelijk willen starten. De penningmeester 
stelt de vraag of het belangrijk is dat we de gemeentelijke subsidielimiet van 
vijftig leden aanhouden. Als we vijf leden daarboven zitten, genereert dat 
voldoende compensatie en hoeven we ook niet terughoudend te zijn omdat we 
geen mensen voor een wachtlijst willen werven.  
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De stand van zaken is als volgt: 
Op de ledenlijst staan 54 leden, waarvan 7 niet betalend t.w.: 
3 muzikanten  
1 dirigent 
2 bijzondere leden: Bert v.d. Donk en Peet v.d. Werf 
1 erelid: Frits v.d. Mark 
 
Dus 47 “echte” leden 
 
We spreken af kort voor de Openbare repetitie een wervingsactie te starten. 
 
Actie: Cees 
 

11. Accordeonist  
Werving wordt opnieuw ingezet 
 
Actie: Ruud/Kees 

 
12. Kleding 

Vooral de hoofddeksels tijdens optredens irriteren sommige leden. 
 
Mede gelet op hert gevorderde tijdstip schuiven we dit onderwerp door naar een 
volgende bestuursvergadering.  
 

13. Nieuwsbrief 
Zijn er actuele zaken te melden?  
 
Volgende bestuursvergadering 
 

14. Komende optredens 
• Leidens Ontzet                                                                 woensdag 3 oktober  
• Fonds 1818- optreden bij  Rijn en Vliet   zaterdag 24 november 

 
15. Datum en locatie volgende vergadering  

 
29 november bij Ruud 
 
Dan bespreken we in ieder geval: 

• Werving bestuursleden 
• Koorkleding tijdens optredens 

 
 

16. Afwezigheid bestuursleden 
 

• Cees 26 oktober t/m 15 november 2018 (slecht bereikbaar, want in Vietnam en 
Hong Kong)  
 

17. Rondvraag 
 

18. Sluiting 
 


