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

 

 
Locatie  
Bij Ruud van Steen, 
Bartoklaan	  4,	  	  Voorschoten	   	   	   	   	  

 
             
Datum /Tijd 29 november 2018 
                             
Aanwezig 
Jan Koelman (vz), Dik Sanders (penn.meester), Kees de Winter (alg.best.lid), 
Ruud van Steen (vz. Muziekcie), Cees Meijer (secr.) 
 
Afwezig  
 

 
 

 
1. Vaststelling definitieve agenda  

 
2. Mededelingen  

 
• Jan, Douwe, Kees en Martien zijn naar de jubileumviering van de 

Kaapstander geweest. Het was een aardige bijeenkomst en in de marge is 
ook nog een mogelijk optreden van Rumor aan de Hollandse IJssel aan de 
orde geweest. Opmerkelijk is dat zij jaarlijks voor Vegesack worden 
uitgenodigd. Wellicht iets voor Henny om uit te vinden hoe dat zit. 

 
• Arie was erg content met het bezoek van een aantal koorleden.  

 
• Tijdens het leuke optreden in Rijnen Vliet waren ook Ko, Jaap en zijn 

vrouw Els aanwezig.  
 

• In verband met een partij in de Tuinzaal tijdens onze repetitie van 17 
december, was ons door de uitbaters verzocht die avond uit te wijken naar 
het Koetshuis. Door een misverstand bij De Burcht was echter ook het 
Koetshuis geboekt. We repeteren die avond nu in de bibliotheek aan de 
Nieuwstraat. We besluiten de pauze tot een kwartier te bekorten, waarbij 
de Burcht zorgt voor kannen thee en koffie (geen alcohol in de 
bibliotheek!) Om 22.00 uur hebben we vervolgens de afterparty in het 
Koetshuis. Dik verjaart dan en geeft een oorlam weg! 

 
  Jan mailt dit naar de leden. 
 

Actie: Jan 
 
 

3. Verslag bestuursvergadering 1 oktober 2018 
Bijlage 1a. Bestuurlijk 
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Ruud vraagt zich af wat de slapende club is, die commerciële optredens moet 
binnenhalen. Jan zet dat uiteen: het is een aantal leden dat de boekingenman 
actief ondersteund met acquisitie. 
 
Opmerking Bert van der Donk n.a.v. vorige verslag wordt besproken.  
 
We besluiten dit aan te passen conform voorstel Bert. Overigens hebben we 46 
echte leden. 
 

4. Acties uit de bestuursvergadering van 1 oktober 2018	  
Afgehandeld	  
	  

5. Instellen dagelijks bestuur	  
Ruud geeft er de voorkeur aan een dagelijks bestuur in te stellen dat de lopende 
zaken afhandelt. Dat scheelt mails en vergadertijd.  
Toelichting secretaris:  
Het is volgens de statuten mogelijk dat voorzitter, secretaris en penningmeester 
als dagelijks bestuur optreden. 
Allen akkoord: voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks 
bestuur. 
	  

6. Ronde langs de velden 
1. Ledenzaken 

 
Opmerking bij het besprokene: We boffen met Joop als vlootaalmoezenier, die de 
mensen goed naloopt. 
 

2.  Boekingen 
• We nemen het jaarplan 2019 van Henny, de boekingenman, door. 

Jan heeft de vraag uit welke pot de jubileumoptredens worden 
betaald. Antwoord: uit het budget dat de commissie heeft en nog 
bij elkaar weet te krijgen. 

• Verder heeft Cees regulier overleg gehad met Henny: 
o Henny vraag voortaan de lijst met optredens in Nieuwsbrief 

beter met hem af te stemmen. Waarvan acte 
o Brielle gaat niet door. 1 april valt op maandag en er is 

sowieso een overload aan festivals  
o Het rrepertoire voor Fonds 1818-optredens (e.d.) wordt nog 

beter afgestemd op de doelgroep, zoals ooit is afgesproken. 
Veel meer bekende Nederlandstalige nummers en 
meezingers. Henny geeft sowieso de eventuele 
muziekwensen van de opdrachtgevers door.  

o Opmerking van Henny over liedlijsten voor optredens 
wordt besproken. Ruud schakelt met Henny om e.e.a. toe 
te lichten. 

o  Henny heeft een gesprek met Frits en Egon gehad over de 
verdeling van taken tussen festivalcie en boekingenman 

o  Klein Koor: Kees wil uit de procedure geschrapt omdat hij 
geen rol meer heeft.  
Actie: Cees 

o Henny zal in het nieuwe jaar en praatje over zijn 
werkzaamheden houden en leden oproepen ook optredens 
binnen te halen. 
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o   Klein Koor zingt 1/12 bij uitvaart Irene Nieuwenhuijse: Its 
time to go now. Aanvraag via Cees binnengekomen en 
overgedragen aan Henny.  

o We gaan naar de Goudse havendagen i.p.v. de haringparty 
in Leiderdorp Henny vraagt de Viswijven in Leiderdorp op 
te treden en spreekt met de Spakenburger vishandel af dat 
we volgende jaren weer van de partij willen zijn. 

o Optreden op 9 februari bij de moeder van Rob Peteri in 
Sophiahuis 

o Bij leven en welzijn wordt Ko honderd in 2019. We 
organiseren dan een samenzang met burgemeester 
Lenferink, die de honderdjarige dan toch bezoekt.  

o We hebben nog geen bevestiging van Deunen en Deinen. 
Wel een mondeling bericht dat we welkom zijn  

 
3. Muziekcommissie  

Volgend overleg van de Muziekcie op 10 december. Daar komt de kwaliteit 
van de liederen aan de orde. Verder is een aandachtpunt dat veel energie 
in nieuwe liederen wordt gestoken, maar dat sommige nieuwe leden de 
oude nog niet geheel beheersen. Het uit het hoofd zingen tijdens 
optredens, blijft een aandachtpunt. 

4. Logistiek 
Theo heeft afscheid genomen van de logistieke ploeg. Wij danken hem 
hartelijke voor zijn inspanningen de afgelopen jaren. 
Dik stelt voor op Marktplaats een stalen archiefkast aan te schaffen en die 
in het materiaalhok van De Burcht te zetten. Onze kostbare apparatuur 
staat nu wel erg voor het grijpen. Dik bespreekt dit met Koos. Ruud geeft 
aan wellicht nog een stalen afsluitbare kast beschikbaar te hebben. 

 
Actie: Dik/Ruud 
 
5. Webmaster 

We besluiten, op verzoek van Kees, op de website te zetten dat we 
meewerken aan het project Koren zingen voor ouderen van Fonds 1818. 
Niet te prominent, want er moet niet de indruk worden gewekt dat we 
alleen voor bejaarden optreden. 
Cees heeft Rob Peteri gevraagd of hij nog steeds achtervang van Roderik 
als webmaster wil zijn. Rob denkt daarover na. 
 
Actie: Cees 

 
8. Sail Leiden 

Cees heeft de financieel-administrateur van Sail Leiden gesproken. Zij vertelde 
dat daar de boeken zijn gesloten, maar dat het bestuur er nog een klap op moet 
geven. Voor Rumor zijn er verder geen kosten en ook geen terugbetaling te 
verwachten.  Cees heeft haar gevraagd dit schriftelijk te bevestigen, als het bij Sail 
rond is. Sjaak weet dit ook. Nog even afwachten dus. 
 

9. Jubileum/Festival 2019 
We bespreken het Projectplan, zoals gestuurd naar potentiële sponsors en de 
Begroting, zoals gestuurd naar potentiële sponsors. Zien er beide gedegen uit. 
Cees licht e.e.a. nog toe. Onder meer de dames Vijswijven worden uitgenodigd 
voor een optreden tijdens het festival NZNZ!. 
Ruud adviseert ook de Rabobank voor sponsoring te benaderen. Cees bespreekt 
dat met de commissie. 
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De kosten van de sociale optredens in het kader van het Jubileum komen ten 
laste van het door Rumor beschikbaar gestelde bedrag (naast wat verder aan 
sponsorgelden wordt binnengehaald) 
Cees zal tijdens de Openbare Repetitie iets over het Jubileum zeggen. 
Jan vraagt of er nog een speciale ledenavond is. Antwoord: dat is de vaartocht op 
zondag 1 september. Deze is specifiek voor de leden plus partners en wordt 
afgesloten met een barbecue. 
 
 
Acties: Cees 
 

10. Financiën 
We boeken positieve resultaten 
 

10. Accordeonist  
Het valt niet mee om een accordeonist binnen te halen. Kees heeft nog contact 
met een mogelijke kandidaat, waarvan we afwachten of dat wat oplevert. 

 
12. Kleding 

Er is een wildgroei in kleding, buiten de keuzes die men volgens het reglement 
kan maken.  
Dat geldt voor de kleding, maar ook voor de schoenen en de hoofddeksels (HHR: 
donkere schipperspet of -muts of een gele zuidwester bij slecht weer is 
toegestaan, maar niet verplicht)  
We besluiten er tijdens een repetitie (niet de openbare) aandacht aan te besteden 
en het reglement daarna nog eens rond te sturen. 
Daarna handhaven we bij optredens. 
 

13. Nieuwsbrief 
n.v.t. 
 

14. Doelstellingen koor  
Voorstel Henny/Cees om het huidige document hier en daar aan te passen. Er 
ontspon zich een discussie over wie vrijwilliger is, want we willen voorkomen dat 
er bijvoorbeeld frustraties ontstaan omdat men niet als zodanig wordt beschouwd, 
maar dat zelf anders ziet. 
Met een kleine aanpassing akkoord en Cees zet het op internet. 
 
Actie: Cees 
 

15. Werving bestuursleden 
Jan treedt terug. Cees kan statutair nog een termijn aanblijven, maar heeft dat in 
overweging. Mocht er binnen het bestuur geen nieuwe voorzitter opstaan, dan 
vragen we anderen voor een bestuursfunctie. (Het bestuur verdeelt zelf onderling 
de taken) 
 
Actie: Cees 
 

14. Komende optredens 
Zie Jaarplan boekingen 
 

15. Datum en locatie volgende vergadering  
Donderdag 10 januari 2019 vanaf 20.00 uur bij Kees in Rijnsburg. 
Tijdens deze vergadering bereiden we de ALV voor. 
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16. Afwezigheid bestuursleden 
Jan: van 12 januari t/m 26 januari 2019. 
 

17. Rondvraag 
• De dochter van René Jan Kluen heeft een huisartsenpraktijk in Exloo 

gekocht. René Jan verhuist om die reden naar Emmen en neemt node 
afscheid van het koor. 

• Ruud vraagt zich af of we leden niet kunnen vragen wie er bezwaar tegen 
heeft dat zijn naam op internet komt. Het is toch wel handig dat deze 
eenvoudig beschikbaar zijn. 

Actie: Cees 
• Kees heeft offertes opgevraagd voor het printen van nieuwe 

liedboeken. We besluiten er dertig te laten maken en € 10 te rekenen. 
Dan hebben we voldoende leenexemplaren en exemplaren voor 
nieuwe leden. 
Cees mailt de gegadigden en Kees probeert ze 17 december tijdens de 
repetitie bij zich te hebben. 

 Actie: Kees/Cees 
• We maken tijdens de Openbare Repetitie gebruik van de tap van de 

uitbater van de Burcht. Kosten € 1,25 en wij rekenen € 2,-- 
 

18. Sluiting 
 


