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Conceptverslag bestuur Rumor di Mare 
t.b.v. de leden 

 

 

 
Locatie  
Bij Dik Sanders, Warmonderweg 20, Oegstgeest 
             
Datum /Tijd 25 juni 2018 Aanvang 20.00 uur 
                             
Aanwezig        
Jan Koelman (vz), Dik Sanders (penn.meester) 
Kees de Winter (alg.best.lid), Ruud van Steen (vz. Muziekcie) 
Cees Meijer (secr.) 
 

 
 

1. Vaststelling definitieve agenda  
De agenda wordt aangevuld met enkele punten van Dik. 
 

2. Mededelingen 
o Jan vraagt Cees in het Handboek bestuur het wachtwoord voor de 

Datumprikker te wijzigen. 
Actie: Cees 

o Harm heeft een oproep gedaan voor deelname aan zijn lessen 
stemvorming.       
 

3. Verslag bestuursvergadering 16 april 2018 
Akkoord 
 

4. Acties uit de bestuursvergadering van 16 april 2018 
Aangepast aan dit verslag d.d. 25 juni 2018 

 
5. Ronde langs de velden 

1. Ledenzaken 
•        Algemene verordening persoonsgegevens 

o Nog vijf leden moeten het formulier inleveren. Deze leden 
waren de afgelopen tijd niet aanwezig, maar de secretaris 
regelt dit alsnog. 
Actie: Cees 

o We halen de volledige ledenlijst met persoonsgegevens 
van het Interne deel van de website. We handhaven wel 
het smoelenboek. Mocht iemand gegevens van een lid 
nodig hebben, dan kunnen deze – met redenen omkleed - 
bij de secretaris worden opgevraagd. 
Actie: Cees 

 



 4 2 

• Individuele aangelegenheden  
 

1. Muziekcommissie  
We stellen vast dat de Muziekcommissie het artistieke en 
maatschappelijke geweten is van ons koor, waarvan het een afspiegeling is. 
Deze commissie verzorgt ook de liedlijsten voor repetities en optredens. 
Daarnaast beoordeelt de commissie de voorstellen voor liederen die leden 
eenmaal per jaar kunnen inbrengen. (Dit kan weer in januari 2019) 
De commissie is niet verantwoordelijk voor het werven van muzikanten en 
voorzangers t.b.v. optredens. Dat behoort tot de taken van de 
boekingenman.  
 

• Koorleiding 
We besluiten ook dat de huidige procedure voor de 
koorleider door de bestuursleden zal worden nagelopen op 
zaken die voor verbetering vatbaar zijn 
Actie: Alle bestuursleden > Cees 

 
 

3. Boekingen  
• Henny Klinkhamer volgt Frits op als boekingenman. Frits 

werkt hem in. Cees blijft binnen het bestuur het 
aanspreekpunt voor de boekingenman. Henny en Cees 
hebben daar werkafspraken over gemaakt, ook wat het 
mandaat betreft.  

4. Logistiek 
• Geluidsboxen  

Er zijn nieuwe geluidsboxen aangekocht en deze bevallen 
goed. 

• Mobiele geluidsinstallatie 
Tijdens de laatste onversterkte optredens bij de haringparty in 
het Winkelhof in Leiderdorp, kwamen de voorzangers en de 
spreker moeilijk boven het geroezemoes uit. Het bestuur vindt 
dat een mobiele geluidsinstallatie in die gevallen toch wel nuttig 
is. Cees overlegt dit met Koos (logistiek) en vraagt hem hoeveel 
keer per jaar een dergelijke installatie nodig is. We hebben 
eerder uitgezocht dat 2	  boxen	  EV	  Pl	  daarvoor geschikt zijn (á € 
795 = € 1.590) Misschien volstaat een simpele box met 
zangmicrofoon. 
Actie: Cees	  

 
8. Overleg met Harm d.d. 2 mei 2018  

Tijdens dit plezierige gesprek tussen dirigent, voorzitter en 
voorzitter van de Muziekcommissie is de behoefte aan goede tracks 
en een promofilmpje voor de website aan de orde geweest. De tracks 
zijn er, maar Cees gaat opnieuw na wat een promofimpje bij de 
Leidse Amateur Fotografen Vereniging moet kosten. 
Actie: Cees 

 
6. Jubileum 2019 
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•         Activiteiten Jubileumcommissie 
De commissie is nog niet bij elkaar geweest 
•         Aanvraag subsidie t.b.v. het jubileum 

We kunnen zo goed als zeker een mooie subsidie voor de viering van 
ons jubileum krijgen. Daarvoor moet een plan worden gemaakt. 
Acties: Jubileumcommissie 
 

 
7. Financiën 

• Blankenberge 
Ons optreden in Blankenberge heeft circa € 700 meer gekost dan 
we aanvankelijk dachten. Dat komt vooral door de kosten van de 
bus. Er hadden zich, bij hand opsteken, meer leden aangemeld dan 
er  uiteindelijk meegingen, zodat de kosten voor Rumor hoger 
werden. Een volgende keer doen we dit niet bij ‘vrijblijvende’ 
handopsteking, maar meteen bij formele inschrijving. 

• Subsidie Leiden 
We hebben van de gemeente € 500 meer gekregen dan begroot. 

• Naar Zeer, Naar Zee 
Dik vraagt zich af welke kosten van NZNZ nog voor rekening van 
Rumor komen. Waarschijnlijk zullen die gering zijn, omdat het 
festival door Sail wordt betaald. Rumor krijgt van Sail € 500 voor 
onze optredens tijdens Sail (wat voor een festival een mooi bedrag 
is) 
Rumor stelt zich garant voor € 1.000. 
Sjaak doet de financiën van NZNZ. Dik overlegt zo nodig met hem. 
 
Tijdens het Open Podium is er geen formeel optreden van Rumor. 
Wel kunnen individuele leden iets ondernemen. Dit komt dan niet 
voor rekening van Rumor. 
 

 
8. Aanschaf nieuwe polo’s 

Er hebben zich geen kandidaten gemeld. Er zijn wel aan vervanging toe. 
Jan spreekt deze koorleden daar op aan. We zetten een reminder in de 
Nieuwsbief. 
Actie Jan 
 

9. Tweede accordeonist  
Ruud en Kees hebben binnenkort een gesprek met een mogelijke 
kandidaat. 
Actie: Ruud en Kees 
 

10. Stand van zaken binnenhalen commerciële optredens  
De acties van deze ad hoc-commissie o.l.v. Jan hebben nog niets 
opgeleverd. Cees vraagt Henny (boekingen) of hij behoefte heeft aan een 
bijeenkomst met dit gezelschap. 
Actie: Cees 
 

11. Stand van zaken Sail Leiden 2018  
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Zie eerdere update 
 

12. Nieuwsbrief. 
Jan en Cees verzamelen actuele zaken. 
In ieder geval:  

• De bestuursnotulen worden openbaar (behoudens personele zaken) 
• Nieuwe polo’s beschikbaar 

Actie: Jan en Cees 
 

13. Komende repetities en optredens 
 

Repetities  
• 23 juli – extra repetitie i.v.m. Sail /NZNZ 2018 
• 20 augustus – extra repetitie i.v.m. Bie Daip 
• 27 augustus – geen repetitie 
• 3 december – Openbare repetitie 
• 17 december – laatste repetitie 2018 op de zolder van het Koetshuis 

 
Optredens 

•         Bie Daip                                                                24 t/m 26 aug 
•         Open monumentendag                                     za 8 september 
•         Intocht Geuzen                                                   do 20 september 
•         Wijk bij Duurstede                                               za  29 september         

Aanwezigheid Rumor is niet vereist. Jan brengt de Gouden zuidwester 
terug. 

•         Leidens Ontzet                                                    woe 3 oktober  
 

 
14. Datum en locatie volgende vergadering  

Maandag 1 oktober bij Ruud 
 

15. Afwezigheid bestuursleden 
• Jan 6 t/m 20 september 
• Ruud 17 t/m 30 september 
• Kees 24 augustus t/m 15 september 
• Dik 10 t/m 17 juli 
• Cees 30 juli t/m 22 augustus en 26 oktober t/m 15 november 
 

16. Rondvraag 
• Er is behoefte aan recente foto’s op het smoelenboek. Cees organiseert 

een fotosessie. 
Actie: Cees 

• We besluiten dat het in 2020 weer eens leuk is met Sail Amsterdam 
mee te varen. Cees onderzoekt de mogelijkheden. 

• Actie: Cees 
 

17. Sluiting 
22.00 uur 

 


