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Conceptverslag bestuur Rumor di Mare 

Leden 

 

 

Locatie  

Bij Kees de Winter, Van 

Galenstraat 5 in Rijnsburg     
 

             

Datum /Tijd donderdag 10 januari 2019 
                             

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  
Akkoord 
 

2. Mededelingen  
Jan stuurt Harm een mail met de vraag oefenstof tijdens Jans vakantie naar Cees 
te sturen. 
Actie: Jan 
Ruud ziet er op toe dat oefenstof altijd dekkend is voor een volgend optreden. 
Actie: Ruud 

 
3. Verslag bestuursvergadering 29 november 2018 

Bijlage 1a. Bestuurlijk akkoord 
Bijlage 1b. Leden akkoord 
 

4. Acties uit de bestuursvergadering van 29 november 2018 
Zie de bijlage 
 

5. Ronde langs de velden 

1. Ledenzaken  
 

Voorstel Dik m.b.t. het buitengewoon lidmaatschap. 

We besluiten als volgt te handelen: 

Leden die opzeggen, wordt gevraagd buitengewoon lid te worden. Dat maakt 

(tijdelijk) opzeggen makkelijker, ook voor oudere leden en terugkeer altijd 

mogelijk. Het schept geen verplichtingen (behalve de 20% van de contributie) en 

versterkt de band: eens lid altijd Rumoriaan. 

 

Kees stelt voor het donateurschap opnieuw te introduceren: “Vrienden van 

Rumor”. Daar zitten echter wat statutaire haken en ogen aan en het vergt wat 
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organisatie. Kees zoekt e.e.a. uit en komt in de volgende bestuursvergadering met 

een voorstel. 

Actie: Kees 
 

2.  Boekingen 
De organisatie van Oostende voor Anker vraagt via Henny onze liedlijst voor het 
optreden aldaar op te sturen. Zij moeten deze tevoren voor Sabam (Belgische 
BumaStemra) verzamelen. 
Ruud stuurt hem een pro formalijst. 
Actie: Ruud 
Jan stuurt Factsheet Papegaaienbolwerk via Cees naar Ruud 
Actie: Jan/Cees 
Henny trekt hard aan het binnenhalen van een optreden tijdens de haringparty 
van de Ondernemersvereniging Oegstgeest. 

3. Muziekcommissie  
We nemen het verslag van deze commissie door. Ziet er goed uit, we hebben 
enkele opmerkingen. De accordeonist die in het verslag wordt genoemd: Andries 
van de Weidepoort, heet Andries Veloo. 

4. Logistiek 
Dik heeft het logistieke team een stalen archiefkast met rolluik van Ruud 
aangeboden. Het team wil echter liever zelf een houten kast maken, met de 
ingang in de hal (zodat er niets kan worden voorgezet) Dik heeft hen gevraagd 
een tekening te maken, die hij aan de Holswilders kan voorleggen. We pleiten 
nogmaals voor de kast van Ruud en Dik stuurt een foto van die kast naar Koos. 
Actie: Ruud 

6.   Klein Koor 
N.v.t. 

7.   Webmaster 
Rob Peteri praat met Roderik over een eventuele rol als achtervang. Cees is 
verantwoordelijke. 
Actie: Cees 

 
8. Jubileum/Festival 2019 

Hoewel nog niet alle geld op de Rumorrekening staat, lijkt het er op dat er meer 
bijdragen zijn binnengekomen dan begroot. Nu was die begroting nogal krap, dus 
daar kunnen we blij mee zijn. 
Cees vraagt Egon (die het financiële overzicht heeft gemaakt) dit nog eens met 
Dik door te akkeren. 
Actie: Cees 
 

9. Financiën 
Dik presenteert het voorlopig resultaat 2018 en de begroting 2019, gecombineerd 

met de lustrumbegroting.   

 We gaan akkoord met de begroting, waarbij de contributie niet behoeft te 

worden verhoogd. 

 Ook de balans is akkoord 

 Sail Leiden heeft te kennen gegeven dat hun boeken zijn gesloten en dat 

we niets meer van elkaar hebben te verwachten. 

 

De kascommissie bestaat uit: 

 Frans van Lelyveld 

 Joop Bakker 

 Sjaak Paardekooper (reserve) 
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10. Accordeonist  
Harm vindt Andries Veloo in principe geschikt als tweede accordeonist.  
We kijken nog even hoe het verder gaat. 
Desgevraagd wil Martien t.z.t. bezien hoe hij afwisselend met Andries kan 
optreden. Cees stuurt contactgegevens Andries naar overige bestuursleden en 
houdt Andries op de hoogte met liedlijsten enz. 
Acties: Cees 
 

12. Kleding 
Inventariseren wie afwijken en wat de afwijkingen zijn. En hoe te handhaven. 
Eventueel verwijzen naar Kantjeboord in Naarden of voor schipperstruien naar 
Van Duin in Katwijk. 
 

13. Nieuwsbrief 

 Kleding 

 Jubileum 
Actie: Jan/Cees 
 

14. ALV 25 maart 2019 
We bespreken hoe we de aanvulling op het bestuur zien. 

Cees deelt in de nieuwjaarspeech tijdens de repetitie van 14 januari het volgende 

mee: Jan Koelman neemt tijdens de komende ALV afscheid als voorzitter van het 
bestuur. Jan ambieert geen nieuwe termijn. We zitten dan als bestuur statutair 
nog op volle sterkte en zullen vooralsnog binnen eigen gelederen een opvolger 
van Jan als voorzitter zoeken. (Statuten Rumor di Mare, art.9 lid 1.) 
Actie: Cees 

Cees stuurt het format voor het jaarverslag rond met het verzoek een bijdrage voor 

het verslag over 2018 te leveren. 

Actie: Cees 
 

15. Komende optredens 

 Parelvissers 
Ruud belt Ko of hij wil meezingen 

  Actie: Ruud 

 Papegaaibolwerk 
Jan stuurt Factsheet naar Cees, die deze naar de leden stuurt. Als de 
liedlijst niet beschikbaar is, wat niet de voorkeur heeft, dan wel de 
Factsheet vast sturen. 
Actie: Jan/Cees 

 Deunen en Deinen 
Ruud maakt een vragenlijst voor de slaapplekken 
Actie: Ruud 

 Oostende voor Anker 
We hebben maar 11 van de benodigde 35 aanmeldingen voor de bus 
binnen en besluiten deze te cancelen. Cees meldt dit tijdens de repetitie 
van 14 januari en pleit voor carpooling, daarna gaat er een mail over uit. 
Kees laat De Jong Tours weten dat de reis niet doorgaat. 
Actie: Kees/Cees 
 

 Zie ook Jaarplan boekingen 
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16. Datum en locatie volgende vergadering op dinsdag 19 maart 2019 bij Cees 

 
17. Afwezigheid bestuursleden 

 

 Jan 12 januari t/m 26 januari in Tenerife 

 Cees 21 maart t/m 24 maart in Madrid 
 

18. Rondvraag 

 De expertiselijst moet worden geactualiseerd Actie: Cees 

 Mail van Shanty Nederland over samenzang moet worden afgehandeld 
(voor ons hoeft samenzang niet) Actie: Cees 

 
19. Sluiting 

 


