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Voorwoord 

In 2018 konden we vier nieuwe leden verwelkomen: Mark Gommers, René Kluen, Gijs Kuiper en Peter 
van Latum. Nadat hij nog maar kort lid was, hebben we in verband met zijn verhuizing afscheid 
genomen van René Kluen. Niet onvermeld mag blijven dat ons erelid Ko Zonneveld op 3 november 2019 
hopelijk de leeftijd van 100 jaar zal bereiken; zet de datum vast in de agenda, want dan moet er wat 
gebeuren! Een aantal leden kampt met een kwakkelende gezondheid; wij wensen Jaap Hofman, Hein 
van Hemert en Cees Pepermans beterschap. Helaas is Arie van Beusekom ons op 14 februari 2019 
ontvallen. Wij mochten hem per boot naar zijn laatste rustplaats begeleiden en zingend een laatste groet 
uitbrengen. 
 
Tijdens de openbare repetitie in december j.l. is het startsein gegeven voor een ledenwerfactie; onze 
secretaris heeft dit weer met enthousiasme opgepakt, wat weer tot een mooie aanwas van leden heeft 
geleid. 
 
We hebben en krijgen enkele veranderingen binnen het bestuur. De voorzitter van de Muziekcommissie, 
Ruud van Steen, is in het najaar van 2018 toegetreden tot het bestuur. Ikzelf wil, als de huidige 
voorzitter van onze vereniging, na zes jaar mijn functie neerleggen.  
 
Ook in 2018 kunnen we terugkijken op een aantal bijzondere optredens, zoals ons buitenlands uitstapje 
naar het North Sea festival in Blankenberge, de traditionele Haringparty in Leiderdorp, Bie Daip in 
Appingedam en de festiviteiten rond Drie Oktober, met als hoogtepunt de intocht van de Geuzen, 
waarbij wij zingend en in geuzenkledij de stad zijn ingevaren.  
 
Ons festival “Naar Zee, Naar Zee” binnen “Sail 2018 Leiden” was een heel groot succes. We hebben erg 
goede groepen mogen boeken en met zowel de dag zelf, het Open Podium als de lezing, hebben we heel 
veel succes gehad. Wij hadden het geluk dat onze secretaris de mediacontacten namens de 
Sailorganisatie onderhield en de persberichten schreef. Dat maakt dat we net wat meer aandacht kregen. 
Een woord van dank voor de goede samenwerking met de Sailorganisatie is hier zeker op zijn plaats.  
Uitgebreide informatie over onze optredens vinden jullie verderop in dit jaarverslag.  
 
Eveneens in dit jaarverslag geeft de penningmeester inzicht in ons financiële reilen en zeilen; door een 
voorzichtig beleid konden we in 2018 twee nieuwe boxen en een mobiele geluidsinstallatie kopen. 
Daarnaast zijn er bedragen gereserveerd voor ons festival en jubileum in 2019. Ook hebben we nog 
reserves om eventuele tegenvallers op te vangen. Een verhoging van de contributie is daarom ook niet 
nodig. 
 
Toch nog even een stiekeme vooruitblik naar 2019: een commissie is druk doende om ons jubileumjaar 
tot een echt feestjaar om te bouwen in combinatie met ons Festival “Naar Zee, Naar Zee”. Ik heb er veel 
zin in. 
 
Als laatste wil ik alle vrijwilligers heel hartelijk danken voor alle inspanningen van het afgelopen jaar. 
Ook in 2019 hopen we weer op jullie allemaal te kunnen rekenen, want zonder vrijwilligers is er geen 
vereniging. 
 
Maart 2019 
 
Jan Koelman 
Voorzitter Leids Zeemanskoor Rumor di Mare  
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1. Bestuur 

1.1. Algemene Ledenvergadering 

De reguliere jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd op maandag 26 maart 2018 gehouden in de 
Tuinzaal van het Grand café De Burcht. 
 
Tijdens deze vergadering ontspon zich een discussie over de transparantie van de besluitvorming van 
het bestuur. Naar aanleiding daarvan besluiten we, dat er naast de Nieuwsbrief en anderszins, nog meer 
naar de leden moet worden gecommuniceerd om onduidelijkheden te voorkomen. Daarom zal telkens 
na de pauze een korte terugkoppeling worden gegeven van zaken die binnen Rumor spelen of binnen het 
bestuur aan de orde zijn geweest. Ook kunnen de bestuursverslagen worden ingezien op het interne deel 
van de website. 
Verder namen we afscheid van enkele functionarissen. Frits van der Mark ambieert geen nieuwe termijn 
als boekingenman. Hij is bereid de boekingenfunctie voorlopig waar te nemen tot er een opvolger is 
gevonden. Ook het inwerken van een nieuwe kandidaat is uiteraard gegarandeerd.  
Douwe van Houte ambieert geen nieuwe termijn als voorzitter van de Muziekcommissie. Het bestuur 
benoemd Ruud van Steen in zijn plaats. 
Arie van Beusekom stopt met het verzenden van de verjaardagskaarten. Hij wordt in die functie 
opgevolgd door Cees Pepermans. Arie blijft wel in functie als vlootpredikant dan wel vlootaalmoezenier. 
 
Het bestuur heeft er behoefte aan dat de voorzitter van de Muziekcommissie als bestuurslid meepraat in 
het bestuur. Omdat onze statuten dat toelaten, stellen wij voor de voorzitter van de Muziekcommissie als 
vijfde bestuurslid te benoemen. Waarbij Ruud van Steen bij acclamatie wordt verkozen. 
 
Van de zittende bestuursleden blijven Dik Sanders, Jan Koelman, Kees de Winter en Cees Meijer aan.  
 
Het bestuur ziet er per 25 maart 2018 als volgt uit: 

 Jan Koelman, voorzitter;  

 Cees Meijer, secretaris;  

 Dik Sanders, penningmeester;  

 Kees de Winter, algemene zaken; 

 Ruud van Steen, algemene zaken. 

1.2. Bestuursvergaderingen 

Het bestuur heeft in 2018 zes keer vergaderd:  

 2 februari 

 8 maart 

 16 april 

 25 juni 

 1 oktober 

 29 november 

In het bestuur is onder andere gesproken over: 
 

 Bestuurstaken 

 Verenigingszaken 

 Ledenzaken 

 Boekingen 

 Muziekcie 

 Logistiek 

 Webmaster 

 Voortgang NZNZ binnen Sail Leiden 

 Instellen Jubileum/Festivalcommissie 

NZNZ 2019 

 Vervanging apparatuur 

 Buma/Stemra 

 Wervingsplan nieuwe leden 

 Werving bestuursleden 

 Materiaalkast De Burcht 

 Herschrijven koorgeschiedenis t.g.v. 25-jarig 

bestaan koor 

 Binnenhalen commerciële optredens 

 Algemene Verordening Persoonsgegevens 

 Opvolging boekingenman 

 Opvolging voorzitter Muziekcie 

 Communicatiestructuur binnen de vereniging 

 Koorkleding  

 Werven tweede accordeonist 
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2. Externe contacten en Public Relations 

3.1 Persberichten  

In het verslagjaar zijn vijftien persberichten uitgegeven, die hun weerslag hebben gevonden in de 
regionale media, maar ook in de landelijke media. We geven alleen persberichten uit over openbare 
optredens en dan vooral die in Leiden en omgeving. Verder als er belangrijk nieuws over het koor is te 
melden. Berichten over optredens elders in het land, worden doorgaans niet opgepakt. 
 

 Negen persberichten m.b.t. NZNZ tijdens Sail Leiden 

 Optreden Huis van de Buurt 

 Intocht van de geuzen 

 Optreden Kort Galgewater in Leiden ter gelegenheid van Leidens Ontzet 

 Open podium café Rumor (als opmaat naar het jubileum in 2019) 

 Werving nieuwe leden 

 Openbare repetitie 

3.2 Website Rumor di Mare 

 
Sinds mei 2017 draait de nieuwe Rumor website: www.zeemanskoorrumordimare. Voor zover we weten 
doet de site het naar behoren. We zijn in ieder geval geen grote bezwaren of problemen tegengekomen. 
Er wordt goed gebruik gemaakt van het interne deel en de doelgroep weet de site ook goed te vinden.  
 
We vergelijken de prestaties van de periode 1 mei 2017 t/m 20 februari 2018 met die van 1 mei 2018 t/m 
20 februari 2019 omdat de nieuwe site per 1 mei online ging.  
 
Er zijn geen grote veranderingen doorgevoerd sinds de oplevering. Nieuwsberichten en optredens zijn 
regelmatig doorgevoerd. Verder geen nieuwe technische ontwikkelingen. 

3.2.1 Gebruikers 

 

 
 
 
 
In deze periode zien we een toename van gebruikers van 72,86% en 68,67% nieuwe gebruikers. Dit is 
een opmerkelijke stijging, die deels wordt verklaard door toename van eigen gebruik door leden (zie 
Populaire pagina’s) maar ook door een betere organische vindbaarheid (zie Verkeer). 
 

http://www.zeemanskoorrumordimare/
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3.2.2 Paginaweergaven 

 
 
 
Het aantal paginaweergaven is toegenomen met 7,28% en 11,70% unieke paginaweergaven. 

3.2.3 Verkeer 

 
 
Vooral bezoek vanuit organische zoekopdrachten (60,49), verwijzingen (129,69) en social media (67,95) 
is erop vooruitgegaan. 
 
Top tien populaire pagina’s 
Vooral de Interne Zaken en aanverwante pagina’s doen het goed. Blijkbaar wordt er dankbaar gebruik 
gemaakt van de verborgen informatie. Naar Zee, Naar Zee heeft het ook aardig gedaan als aparte pagina 
binnen de site. We zien een lichte afname van bezoek op de boekingenpagina. 
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3.2.4 Vindbaarheid 

De vindbaarheid op zoektermen als ‘zeemanskoor’ en ‘shanty’ blijft hetzelfde: beide staan bovenaan op 
de 1ste pagina Google. ‘Seafolk’ alleen in combinatie met ‘Leiden’.  

3.2.5 Nieuwe ontwikkelingen  

 
Rob Peteri heeft zich gemeld als achtervang voor Roderik de Vlam. Stapje voor stapje leert hij content 
onderdelen te beheren. Het domein is overgedragen aan Rumor, facturatie verloopt rechtstreeks van 
provider TransIp naar de penningmeester van Rumor.  
 
Aandachtspunt blijft het toevoegen van nieuwe content, bijvoorbeeld over de geschiedenis van 
zeemansliederen. Dit vooral om de site dynamisch te houden.  
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3.3 Facebookpagina 

 
Het gebruik van de Facebookpagina van Rumor di Mare is in het verslag jaar weer fors geweest. De 
pagina bevat informatie en nieuws over Rumor di Mare, maar ook filmpjes en foto’s. Verder 
aankondigingen en verslagen van optredens. Daarnaast voorbeelden van liederen die wij zingen en zo nu 
en dan ook een bericht over activiteiten van collega’s. De pagina wordt minstens tweemaal in de week 
ververst. We hebben nu ruim 850 volgers en nieuwe berichten worden in 63% van de gevallen ‘geliked’. 
Berichten die het koor en optredens aangaan, worden gedeeld met een groot aantal Communities en 
nieuwpagina’s in Leiden en omgeving en op het gebied van Leids nieuws, van shanties en 
zeemansliederen.  
 

3.4 Diverse communicatie-activiteiten 

 Vermelding van Rumor in de gemeentegids van Leiden en de relevante landelijke en regionale 

cultuur- en uitgaanagenda’s; 

 Vermelding van NZNZ tijdens Sail Leiden in de gemeentegids van Leiden en de relevante landelijke 

en regionale cultuur- en uitgaanagenda’s; 

 Tweejaarlijkse mailing naar festivalorganisaties en dergelijke, horecabedrijven, alle bedrijven in de 

regio die enigszins een link met water (van visboeren tot scheepswerven) hebben, enz. om ons koor 

onder de aandacht te brengen; 

 Activiteiten aangekondigd op website Shanty Nederland en van de Contactgroep Leidse Koren; 

 ''Direct mails'' over onze activiteiten aan de koren in de Duin- en Bollenstreek; 

 Interview op Omroep West met Egon Snelders over de jubileumactiviteiten en het open podium 

Café Rumor; 

 Interview met de secretaris over onze activiteiten in de Tuinzaal op radio Sleutelstad. 

4 Leden, repetities en optredens 

4.1    Leden 

Per 1 januari 2018 bestond het koor uit vijftig leden en door het toetreden van vier nieuwe leden en het 
opzeggen van het lidmaatschap door twee leden (en één per 1 januari) steeg het ledenaantal naar een en 
vijftig, per 1 januari 2019. 
 
Naast de dirigent, bestaat het koor uit 45 gewone leden; twee ereleden Ko Zonneveld en Frits van der 
Mark; één buitengewoon lid, Bert van der Donk en drie muzikanten. 
 
Per 31 december 2018 bedroeg de gemiddelde leeftijd 67,4 jaar (2017 66,5 jaar). 
De twee jongste koorleden zijn 51 jaar en de twee oudste leden waren 86 jaar. 
 
De ereleden, leden van verdienste en muzikanten zijn vrijgesteld van contributie. De buitengewone 
leden betalen een contributie van 20% van het lidmaatschapsgeld. 
 

4.1  Opkomst tijdens repetities 

In 2018 waren 45 koorleden het volle jaar lid. Op dit aantal zijn de navolgende getallen en percentages 
gebaseerd. 
 

Opkomst per  2018 2017 2016 

Repetitieavond aantal % aantal % aantal % 

Gemiddeld 39 87% 38 84% 36 82% 

Minimum 33 73% 32 71% 32 73% 

Maximum 46 91% 44 90% 40 91% 
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De opkomst was gemiddeld zeer hoog, ook als je bekijkt hoeveel leden aanwezig 

zijn (gemiddeld 42) ten opzichte van hen die op dat moment lid zijn (gemiddeld 

49), dat is 86%. 

Er waren maar acht leden een of meer keren afwezig zonder zich af te melden. 

Bijgewoonde  2018 2017 2016 

repetities aantal % aantal % aantal % 

20-22 12 31% 14 31% 9 21% 

17-19 15 42% 19 42% 18 41% 

15-16 9 18% 8 18% 8 18% 

13-14 5 7% 3 7% 8 18% 

9-12 1 2% 1 2% 0 0% 

4-8 1 2% 0 0%  1 2% 

<4 0 0% 0 0% 0 0% 

 
43 100% 44 100% 44 100% 

       Uit het bovenstaande blijkt dat er weer een stijging is in het aantal koorleden (84%) dat ten minste 
vijftien of meer repetities bezocht, tegenover 81% in 2017 en 79% in 2016. 
Geen enkel koorlid bleef onder de in ons Huishoudelijk Reglement genoemde ondergrens van 60% 
aanwezigheid.  
Drie koorleden hebben dit jaar alle repetities bezocht.  
Enkele leden waren langere tijd afwezig, onder andere door ziekte dan wel door verblijf in het 
buitenland, die langdurige afwezigheid is niet meegeteld als niet bijgewoonde repetitie, vandaar dat het 
totaal telling lager is dan het aantal koorleden. 
 

5 Optredens 

5.1 Opkomst bij optredens  

 
De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de reguliere optredens, waarbij is uitgegaan van de 43 
koorleden die gedurende het volle jaar lid waren.  
Gemiddeld waren er 31 leden bij de reguliere optredens, ofwel 72% en iets hoger dan in 2017 en 2016. 
De 3 oktoberviering was met 43 aanwezige leden weer koploper. 
Hoewel iets verbetert ten opzichte van vorig jaar, meldt nog steeds ruwweg één derde deel van de 
koorleden zich bij voorbaat af voor een optreden, laat zonder afmelding verstek gaan, of reageert in het 
geheel niet op de datumprikker. 
Slechts één koorlid was bij alle optredens aanwezig, naast hem waren twee mannen bij alle optredens 
van het hele koor aanwezig. 

5.2 Optredens in het verslagjaar 

 14 januari: Soefitempel, Katwijk aan Zee  

 28 januari: Huis van de buurt, de Kooi, Leiden 

 20 maart: Opluistering Lezing Rudi Kagie over de Kweekschool voor de Zeevaart, Leiderdorp  

 12 mei: North Sea Shantyfestival Blankenberge, België  

 16 juni: Nieuwe haring Winkelcentrum, Leiderdorp  

 28 juli: Sea Folk en Shantyfestival “Naar Zee Naar Zee tijdens Sail Leiden, Leiden  
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 25 augustus: Shantyfestival Bie Daip, Appingedam  

 8 september: Monumentendag Pieterskerkplein, Leiden  

 20 september: Geuzenintocht in het kader van Leidens ontzet, Leiden  

 3 oktober Historische haven, stadstimmerwerf inclusief hutspot, Leiden  

 18 november: Open podium Grand Café de Burcht, jubileum Rumor di Mare, Leiden  

 24 november: Woonzorgcentrum Rijn en Vliet en klein optreden thuis bij Arie van Beusekom, 

Leiden  

 1 december: bij de uitvaart van een liefhebster van ons koor, klein koor, Leiden  

5.3 Naar Zee, Naar Zee! tijdens Sail 

 
De eerste Sail Leiden op 27, 28 en 29 juli was meteen ook een bijzonder geslaagd evenement. Volgens 
schatting van de politie kwamen er 120.000 bezoekers op Sail Leiden af, waarin ons festival ‘Naar Zee, 
Naar Zee! een groot aandeel had.  
De duizenden bezoekers aan Sail Leiden hebben tal van activiteiten bezocht. Ze namen een kijkje aan 
boord van de vele historische schepen en maakten een praatje met de schippers. Er was ook veel 
belangstelling voor de geschiedenis en oude ambachten die op diverse plekken opnieuw tot leven 
werden gebracht. Op beide dagen waren de watertaxi's overvol en het krioelde in de stad van de sloepjes, 
historische opduwertjes, sleepbootjes en andere kleine scheepjes.  
 
Het Leids zeemanskoor Rumor di Mare organiseerde het Sea Folk & Shantyfestival op drie podia in de 
stad. De optredens van de binnen- en buitenlandse groepen waren een groot succes.  
De historicus Vincent van Zuilen van de Kennisproeverij verzorgde op verzoek van Rumor di Mare aan 
boord van de Terra Nova voor bijna honderd belangstellenden een boeiende lezing over de weesjongens 
van Leiden en de VOC.  

5.4 Opkomst bij optredens  

 
Deze gegevens zijn gebaseerd op de reguliere optredens, waarbij is uitgegaan van de 45 koorleden die 
gedurende het volle jaar lid waren.  
Gemiddeld waren er 32 leden bij de reguliere optredens, ofwel 66% en was daarmee even hoog als in 
2016. 
De 3 oktoberviering was met 81% weer koploper. 
Hoewel iets verbetert ten opzichte van vorig jaar, meldt nog steeds ruwweg eenderde deel van de 
koorleden zich bij voorbaat af voor een optreden, laat zonder afmelding verstek gaan, of reageert in het 
geheel niet op de datumprikker. 
Slechts één koorlid was bij alle optredens aanwezig (vorig jaar waren dat vier leden) 
 

5.5 Optredens Financieel 

 

Datum  Plaats Locatie 
Soort 
optreden 
 

Result. 

 4 jan. Katwijk Soefie Tempel Herdenking         0 

      

 26 jan.  Leiden Buurthuis de Kooi Sociaal       70 

      

 20 mrt. Leiderdorp Lezing genealogie Commercieel       97 

      

 12-mei Blankenberge Festival Festival      -383 

      

 17-jun Leiderdorp Haringparty Commercieel      297 

      

 26-jul. Leiden Sail Leiden / NZNZ Festival      -55 
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 25 aug. Appingedam Internationaal Shanty Festival Festival    -234 

       

 8   sept. Leiden Open Monumenten Sociaal    -117 

      

 20 sept. Leiden Intocht Geuzen Sociaal     170 

        

 3 okt.  Leiden 3 oktoberviering Sociaal      32 

      

 24 nov. Leiden Rijn en Vliet Sociaal    146 

      

 2  dec. Leiden Uitvaartdienst Sociaal    300 

      

     ---------- 

 TOTAAL       323 

      

 In resultaat  Festivals   -617 

   NZNZ     -55 

   Overige optredens    995 

 
 

6 Commissies 

6.1. Boekingen 

Frits van der Mark heeft in het begin van het verslagjaar zijn rol als boekingenman overgedragen Henny 
Klinkhamer. Op dergelijke momenten blijkt dan tevens hoeveel relaties, contacten en kennis deze 
boekingenman in de loop van de jaren heeft opgebouwd en hoeveel mensen hij moet bereiken en 
informeren en ook zaken moet regelen. Je merk als koorlid niet hoeveel er voor nodig is om optredens 
op te zoeken, af te stemmen met dirigent en accordeonist, af te stemmen met bestuur, af te stemmen 
met opdrachtgever en met de muziekcommissie en technische commissie.  
Gelukkig heeft Frits de nieuwe boekingenman goed op weg geholpen. Alle informatie heeft hij gedeeld 
en in het begin heeft Henny nog samen met zijn voorganger opgetrokken bij verschillende optredens.  
 
Aan de slag 
Gelukkig kan de boekingenman ook vertrouwen op de ervaring van onze secretaris. Hij is het 
aanspreekpunt in het bestuur die soms de plooien glad strijkt. 
Inmiddels is de nieuwe boekingenman volop aan de slag en is het jaarprogramma 2019 al grotendeels 
gevuld.  
 
Teamwork 
Uiteindelijk doen we alles samen. Met de inzet van zoveel enthousiaste Rumorianen zijn wij een 
succesvol koor dat gewaardeerd wordt. Daarbij is kwaliteit het sleutelwoord. 
Optredens komen niet uit de lucht vallen, daar moeten wij achteraan. Met wij bedoel ik, niet alleen de 
boekingenman, maar alle Rumorianen. Bij alle bedrijven en instellingen waar je kontakten hebt, zou je 
een lijntje kunnen uitleggen. Jullie weten zelf het beste hoe de boekingenman deze kontakten kan 
bereiken, maar jullie kunnen het voorwerk doen.  

6.2. Muziekcommissie 

 
Ons repertoire 
Het repertoire van Rumor di Mare staat bekend als uitgebreid en eigenzinnig. Naast de traditionele 
shanties en “liederen van vooruit” bestaat het uit minder bekende zeemansliederen in het Nederlands en 
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Engels. Verder zingen wij ook liederen in het Russisch, Pools, (plat)Duits, Frans en brengen wij zelfs 
zeemansliederen die hun oorsprong in Afrika en Indonesië vonden.  
Uiteraard zijn wij het aan onze stand verplicht om dit repertoire met enige regelmaat van nieuwe input 
te voorzien. Zo ook in 2018. Onder leiding van de niet aflatende energie van onze dirigent Harm Huson, 
hebben wij de volgende liederen beoefend en aan ons repertoire toegevoegd: Het pad van een zeeman, 
een driestemmig gedragen Nederlands lied van de hand van Jan Marten de Vries, onze vorige dirigent; 
How Many Boats, een Engels lied over de tanende haringvangst van de hand van Anna Shannon, 
waarvoor wij expliciet van haar toestemming hebben gekregen dit lied ten uitvoer te brengen; Les voiles 
rouges et carrées een Franstalig uptempo lied waarin de zeil-visserij met de karakteristieke rode zeilen 
ten zuiden van Bretagne beschreven wordt. 
 
Onze voorzangers 
Ons koor huldigt het standpunt dat eenieder die dat wil en die zich daarvoor kwalificeert zich als 
voorzanger kan kandideren. Ook in 2018 hebben diverse koorleden zich door middel van een 
voorzangronde tijdens de tweewekelijkse repetities gekandideerd als voorzanger. Deze lijst met 
voorzangers is voortdurend in beweging: door leden die het koor verlaten, mensen die hun rol als 
voorzanger opnieuw overwegen, dan wel een verandering in voor te zingen liederen wensen en 
koorleden die, helaas, zijn komen te overlijden. Rumor heeft op dit moment twintig voorzangers. Het 
aantal voor te zingen liederen per voorzanger loopt uiteen van één tot negentien liederen.  
 
Onze optredens 
Voor de details over de optredens verwijs ik graag naar elders in dit verslag.  
Ter voorbereiding van ieder optreden wordt de liedlijst opgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met 
de wensen van onze klant dan wel het publiek waar we voor zingen, de setting 
(binnen/buiten/feestelijk/ingetogen/enz.), de beschikbare tijd en de aanwezige voorzangers. Soms zijn 
er bijzondere omstandigheden, waar we rekening mee kunnen houden. Zo was er tijdens het optreden in 
Blankenbergen, in het voorjaar van 2018 een heuse kaapstander beschikbaar. We hebben toen in de 
liedlijst twee liederen opgenomen die specifiek daarvoor geschreven zijn en een deel van het koor heeft 
daadwerkelijk aan de kaapstander gelopen. 
Een ander gedenkwaardig optreden was tijdens Sail Leiden. Daar werden we in de open lucht optredend 
volkomen verrast door een enorme wolkbreuk. Samen met het aanwezige publiek werd een veilig 
heenkomen gezocht onder aanwezige baldakijnen, dekzeilen of andere beschutte plekken. Daar werd 
onder begeleiding van een in een vuilniszak gehulde accordeonist vrolijk verder gezongen en toen het 
droog werd de draad gewoon weer opgepakt. 
Verder proberen we rekening te houden met hoe vaak een lied gezongen is en of alle voorzangers naar 
rato in de liedlijsten worden opgenomen. Daarbij dient wel in acht genomen te worden dat iemand die 
meerdere liederen voorzingt, vaker aan de beurt zal zijn dan iemand die minder liederen als voorzanger 
zingt. 
 

Onze muzikanten 
We hebben in 2018 een beroep kunnen doen op een sterk team muzikanten. Als harde kern hebben we 
Martien als accordeonist, bijgestaan door Douwe op viool en Jeroen op de gitaar. Voor het slagwerk, 
ritmische begeleiding, mondharmonica en ukelele is René verantwoordelijk. Daarin bijgestaan door 
Frank Fortanier op de djembé. Als Frank F. er niet is, springt Theo bij. Verder is Lenus zich aan het 
bekwamen op de banjo en wordt steeds vaker een vast onderdeel van de muzikale begeleiding. Hetzelfde 
geldt voor Michel op de tin wistle. 
Bij een zeemanskoor als Rumor blijft de accordeon een belangrijke ondersteuning in de muzikale 
performance. Daar we maar één accordeonist hebben, zijn we al enige tijd op zoek naar een versterking 
door een andere accordeonist. Ook in 2018 hebben diverse kandidaten een verkenning gedaan om onze 
muzikale kant van het koor te versterken, helaas tot op heden zonder resultaat. In samenspraak met het 
bestuur wordt de zoektocht voortgezet. 
 
De Muziekcommissie 
De muziekcommissie zelf is in 2018 niet van samenstelling gewijzigd, met dien verstande dat na de 
algemene ledenvergadering Ruud de voorzittersrol van Douwe heeft overgenomen. Naast Ruud en 
Douwe zijn ook Harm, Martien, Frank Fortanier, en Frits lid van de muziekcommissie. 
De commissie heeft in 2018 drie maal vergaderd.  
Belangrijkste agendapunten zijn: nieuwe liederen; ontwikkeling van de voorzangers; vervulling van 
vacante liederen; evaluatie vorige optredens; vooruitblik komende optredens; verdeling liedlijsten. 
Verder is in november 2018 onder auspiciën van de commissie een nieuwe, geactualiseerde versie van 
de liedbundel uitgebracht. 
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6.3.  Logistiekcommissie 

De bereikbaarheid van onze materialen, in de kast links voor de Tuinzaal, laat te wensen over. Bij 
repetitieavonden komt het regelmatig voor dat de kast eerst half leeg gehaald moet worden,  voordat we 
bij onze spullen kunnen. Datzelfde komt ook voor als we onze spullen nodig hebben voor een optreden. 
Inmiddels is er toestemming van de uitbater om een gescheiden kast in de bestaande te maken, met een 
aparte deur naast de ingang naar de Tuinzaal. Deze kast is intussen gerealiseerd. 

 

7 Financiën 

 

7.1 Toelichting op Exploitatierekening en Balans 

Het negatieve resultaat is uitsluitend te wijten aan de investeringen die het afgelopen jaar gedaan zijn in 
geluidsapparatuur. We hebben twee grote nieuwe luidsprekers gekocht en een mobiele 
geluidsinstallatie. Daarvoor hebben we de aanwezige reservering voor vervanging van instrumenten niet 
aangesproken en ook geen beslag gelegd op een deel van het resultaat over 2017, zoals we in de 
begroting hadden aangekondigd. 
. De twee festivals waar we aan deelgenomen hebben, hebben veel geld gekost, veroorzaakt door de 

huur van een bus, waar maar een deel van de koorleden gebruik gemaakt heeft en door de 
transportkosten van geluidsapparatuur naar Appingedam. 

 Omdat we hiervoor reeds € 500,-- hadden voorzien, viel de schade erg mee.  
. Daarentegen hadden we ingeschat dat ons eigen deel van de manifestatie Sail Leiden, Naar Zee Naar 

Zee, zo’n € 1.000,-- zou kosten. We hoefden in totaal maar  € 55,-- bij te dragen. 
 Ook de commerciële en sociale optredens leverden een positief resultaat op, waardoor we de 

investeringen in de geluidsinstallaties vrijwel geheel binnen de exploitatie konden financieren. 
. De reserveringen en garantievoorziening die in de vorige jaren zijn gevormd, werden gehandhaafd. 

Het bestuur heeft toegezegd om twee posten van elk € 1.000 ( Reserve 5e Lustrum en de voorziening 
NZNZ) in 2019 in te zetten voor het lustrumjaar. Zie hiervoor ook de begroting. 

 
Door het verlies over 2018 daalde het eigen vermogen van € 12.700 naar € 12.500 
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Balans per 31 december 2018

Activa 2018 2017 2016 Passiva 2018 2017 2016

Kas 63 0 0 Eigen Vermogen 12.722 9.282 4.333

Betaalrekening 11.023 7.292 3.704   Resultaat -213 3.440 4.949

Spaarrekening 8.537 8.529 8.500 Reserve 5e Lustrum 1.000 1.000 1.000

Nog te ontvangen 1 33 590 Voorziening NZNZ 1.000 1.000 1.000

Reserve instumenten 1.000 1.000 1.000

Spaarpot Lustrum 3.204 119 0

Nog te betalen 612 13 512

Vooruit ontvangen 300 0 0

19.624 15.854 12.794 19.625 15.854 12.794

Exploitatierekening 2018 Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

Baten

Contributies 7.160 7.250 7.105

Inschrijfgelden 100 100 150

Verkoop 419 100 106

Donaties 74 0 250

Saldo optredens 994 0 871

Open Repetitie 148 350 285

Gem. Leiden Subsidie 2.347 1.683 2.158

Rente 1 8

Totaal 11.243 9.483 10.933

Lasten

Repetities * 6.411 6.433 5.892

Algemene kosten * 694 600 627

Bureaukosten * 440 400 280

Instrumenten 111 50 65

    - Aankoop 2.804 150 211

Werving 0 150 45

Inkoop 324 200 373

Deelname Festivals 617 500

Lustrum/ NZNZ 55 1.000 0

Totaal 11.456 9.483 7.493

Resultaat -213 0 3.440
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8 Overzicht bezittingen koor 

 
Instrumenten:  
1 Gitaar 
1 Gitaarkoffer 
1 Gitaarriem 
1 Gitaarstandaard 
1 Paar trommelstokken (essen) 
1 Houten wasbord 
1 Kleine Djembe 
1 Ukelele 
 
Geluidinstallatie:  
1 Mengpaneel type Dynacord Powermate 1000 MK3  
1 Multikabel (Snake)  
2 Zaalboxen Dynacord D12-3 D-Lite (in houten kisten) 
2 Standaards voor zaalboxen 
2 Monitoren met bijbehorende kabels (in houten kisten) 
3 Microfoons vast met bijbehorende kabels 
3 Microfoon standaards  
1 Draadloze microfoon met bijbehorende apparatuur 
1 Mobiele geluidsinstallatie LD Systems Maui5 
1 Sony hoofdtelefoon t.b.v. mengpaneel  
1 Muziekstandaard (aluminium) 
1 Muziekstandaard (zwart, met tekst Rumor di Mare) 
2 Elektriciteit haspels: 1 x 18 meter / 1 x 50 meter   
1 Los elektra snoer 5 meter en 2 snoeren met verdeeldoos 
2 Stoffen zakken voor snoeren 
1 (Viool)microfoon 
 
Diversen:  
1 Houten bolderkar  
2 Metalen steekwagens 
1 Rumor naambord (kunststof) 
1 Rumor naambord (hout, beschilderd), in stoffen zak. 
1 Houten liedkistje 
1 Aluminium CD kistje 
1 Geldkistje (penningmeester) 
1 Voorzittershamer in houten kistje 
1 Reddingsboei 
1 Scheepsbel met klepel (brons) 
1 Omroeptoeter (zink) 
1 Spaarpot 
1 Houten CD-display 
 
Cd's  

No. 1 -  aantal 4   No. 2 - aantal 4               No. 3 - aantal 290   

  
Koorkleding 

Polo’s - maat S  1 x ;  maat M  2 x ;  maat L  4x ;  maat XL  3 x ;  maat 2XL  0x 

Badges - 10  x 

Jassen  - 1 x 

 

Archief 

Het archief van Rumor di Mare ligt opgeslagen bij de penningmeester, Dik Sanders. 
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9 Nawoord dirigent 

 
 
Het is de zomer van 2018, en daar staan we dan, na twee lange hete dagen rijden: mijn vrouw 
en ik, samen met onze twee jongetjes, op de Zuid-Bretonse kade van het schilderachtige Auray, 
uitkijkend over de drooggevallen inham van de baai van Morbihan. Hier kun je ze dus nog in 
het echt zien...les voiles rouges et carrées, de voor deze vissersstreek zo kenmerkende, 
dieprode vierkante zeilen van de traditionele vissersvloot. De houten bootjes liggen hier mooi, 
een beetje scheef, te wachten op de volgende vloed, schoongeboend en intact, vers laagje 
lichtblauwe verf, en tja, wie redelijk diep in zijn buidel tast, mag zó een middagje meezeilen, 
langs al die kleine eilandjes van de prachtige baai. Even de sfeer proeven van een lang 
vervlogen tijd, waarin arme vissersfamilies zich hier, met soms nog jonge kinderen aan boord, 
waagden op de verradelijke getijstromen, op zoek naar verse oesters en vis. Klinkt me, als 
shanty-liefhebber, natuurlijk als muziek in de oren! Maar... 
“Paahap, heb je nou genoeg boten gezien? we willen pannenkoeken eten!” 
 
Ach ja, het zijn nog niet zulke stoere jongens, mijn jongens.  
Later, láter worden het natuurlijk echte avonturiers, onverschrokken en nieuwsgiering naar 
alles waarover hun vader ze zulke mooie verhalen vertelde, niet bang ook voor een beetje 
ontbering, zweet en dorst, en altijd op zoek naar het volgende vergezicht. Met interesse voor 
hoe het vroeger allemaal ging. Maar nu dus eerst pannenkoeken. 
 
Ik moet toegeven, ook ik zelf blijf vaak een toerist, niet alleen hier in Bretagne, maar ook in de 
muziek. Ik houd er echt van me in te leven in een bepaalde sfeer van een lied, en het is ook 
fantastisch om er soms achter te komen hoe een lied soms is ontstaan, om je voor te stellen hoe 
het (aan boord) is gebruikt, en hoe zoiets moet hebben geklonken. Op een bepaalde manier 
komen we zelfs best dichtbij die oude tijd in de buurt: we zingen -nog steeds- met alleen maar 
mannen, we zingen alles, of toch bijna alles uit het hoofd, we improviseren dat het een lieve 
lust is, en hoe meer we onze liederen herhalen, des te meer maken we ze ons eigen. Ze moeten 
een beetje in je gaan wonen, dan worden het pas goeie liederen. Zo ging dat vroeger vast ook. 
 
Maar ja, dan blijven we dus toch ook weer toeristen: we hebben prachtig versterkte 
instrumenten (had je aan boord niet) en we kiezen zangers uit op hun mooie stem (of mooie 
blauwe ogen), maar niet per se op hun zeewaardigheid. We willen uit álle landen iets in ons 
repertoire, zelfs al zouden de inwoners van die landen onze uitspraak soms niet herkennen. 
Niet ons grootste probleem. Authentiek is het nastreven waard, maar we geven er ook gewoon 
onze eigen draai aan. Ziet u het maar als een mooi laagje blauwe verf.  
Het zeeleven waarover we zo vaak mooi meerstemmig zingen, was vaak een rauwe, eentonige 
aangelegenheid. Laten we toch tevreden toeristen blijven, met een beetje ontzag voor die ouwe 
zeezeilers! 
 
Neemt trouwens niet weg dat Rumor di Mare, op het vaste land, op zijn eigenzinnige manier 
ook respect afdwingt, al 25 jaar! Heb een heel mooi lustrum, zangers! Poedersuiker?  
                   
Bon courage, Harm Huson, dirigent 
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Colofon 
 
Aan dit jaarverslag hebben meegewerkt: 
 

 Het voltallige bestuur 

 Koos Selier, coördinator van de logistiekcommissie 

 Henny Klinkhamer, boekingenman 

 Roderik de Vlam, webmaster 

 Harm Huson, dirigent 

 

 Cees Meijer, eindredactie 

 

 Frits van der Mark, foto voorblad 
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Bijlage A: Samenstelling bestuur en commissies 

     
Bestuur: 
Per 31 december 2018 bestaat het bestuur uit: 
(tussen haakjes het jaar van aftreden) 
 
Voorzitter Jan Koelman (2019) 
Secretaris Cees Meijer (2019) 
Penningmeester Dik Sanders (2020) 
Algemene zaken  Kees de Winter (2020) 
Algemene zaken Ruud van Steen (2021) 
 
Taken door koorleden: 

 Koos Selier is coördinator van de logistiekcommissie (Mario Matters is zijn vervanger); 

 Ruud van Steen is voorzitter van de Muziekcommissie; 

 Henny Klinkhamer verzorgt de boekingen; 

 Joop Bakker verzorgt als “vlootpredikant” de contacten met de zieke koorleden; 

 Cees Pepermans zorgt voor de verjaardagskaarten en blijken van medeleven aan zieke 

koorleden; 

 Roderik de Vlam is de webmaster van de website van Rumor di Mare (Rob Peteri is zijn 

vervanger; 

 Ruud van Steen houdt het liedboek up to date. 

Kascontrolecommissie: 
Per 31 december 2018 bestaat de Kascontrolecommissie uit: 

 Henny Klinkhamer en Joop Bakker met als reservelid Sjaak Paardekooper 

 Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden een nieuw en een reservelid benoemd: Henny 
Klinkhamer en Joop Bakker. Sjaak Paardekooper wordt reservelid. 

 
Muziekcommissie: 
Per 31 december 2017 bestaat de Muziekcommissie uit: 

Ruud van Steen  (voorzitter) 
Douwe van Houte  
Martien Caspers 
Frank Fortanier  
Frits van der Mark 
Harm Huson (dirigent) 

          
Logistiekcommissie: 
Per 31 december 2018 bestaat de Logistiekcommissie uit: 

  Algehele leiding   Koos Selier (Vervanger Mario) 
 
 
Onderdeel    Bemanning   Opmerkingen 
 
Klaarzetten van apparatuur,  Koos Selier 
tafels en stoelen voor aanvang  Mario Matters 
van de repetities   Paul Guerain 
     Theo Koteris 
 
Theo Koteris heeft in november van het verslagjaar besloten te stoppen bij de opbouwploeg. 
 
 
Bediening van en inregelen  Koos Selier   Voor handleiding zie de 
van de geluidsapparatuur  Frank Braakman  handleiding van de 
     Herman Hol   Dynacord Powermate 3 
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Vervoer van geluidinstallatie  
en instrumenten van en naar 
optredens         Mario Matters 
     Paul Guerain 
     Koos Selier 
 
 
Catering bij openbare repetitie  Koos Selier 
     René Lignac 
      
Inkopen van div. zaken   René Lignac 
 
Barinrichting, tafels en stoelen  Koos Selier 
schikken, geluidinstallatie  René Lignac      
     Mario Matters 
 
Bardienst bij openbare repetitie  Diederik Romswinckel 
     Mario Matters 
           
          
 
Jubifestcommissie: 
 
De gecombineerde jubileum- en festivalcommissie ‘Naar Zee, Naar Zee!’ bestaat uit: 

 René Lignac  
 Koos Selier  
 Egon Snelders 
 Diederik Romswinckel 
 Douwe van Houte 
 Frits van der Mark  
 Cees Meijer 
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Bijlage B: Financiële details 
  

    

  2018  

    

Repetities Dirigent 3.389  

 Muzikanten 393  

 Zaalhuur 2.629  

  6.411  

    

Algemene 
Kosten 

Buma 227  

 CLK 40  

 Shanty Nederland 65  

 KvK 0  

 Representatie 80  

 Afscheid 32  

 Oorlam 250  

 Diverse 0  

  694  

    

Bureaukosten Bankkosten 154  

 Website 228  

 Kantoorartikelen   

 Porto 58  

  440  

    

Instrumenten Div. Reparaties 112  

 Aankoop microfoon 0  

 Aankoop Luidsprekers 1.498  

 Mobiele installatie 1.306  

  2.916  
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Bijlage C: Begroting 2019 
   

      

   Begroting Resultaat Begroting 

   2019 2018 2018 

      

Inkomsten      

Contributies  7.200 7.160 7.250 

Inschrijfgelden  150 100 100 

Verkoop   0 419 100 

Donaties   0 74 0 

Optredens   500 994 0 

Open repetitie  0 148 350 

Subsidie Gem. Leiden  2.050 2.347 1.683 

Rente   0 1 0 

   9.900 11.243 9.483 

      

Uitgaven      

Repetities   6.600 6.411 6.433 

Algemene kosten  625 694 600 

Bureaukosten  375 440 400 

Instrumenten  300 111 50 

- Aankoop   0 2.804 150 

Inkoop   0 324 350 

Deelname Festivals  1.000 617 500 

Lustrum/ NZNZ  3.000 55 1.000 

   11.900 11.456 9.483 

      

Resultaat   -2.000 -213 0 

      

Het bestuur heeft een bedrag van € 5.000 toegezegd als bijdrage van het koor 

aan het Lustrum.     

Hiervan komt € 2.000 uit in het verleden gevormde reserves en in deze begroting 

hebben we de overige € 3.000 opgenomen. Hierdoor zullen onze reserves in 2019 

dalen van € 12.500 naar   € 10.500.   

Naast de eigen bijdrage van het koor verwacht de Lustrumcommissie € 5.600 aan 

giften en subsidies en € 400 aan bijdragen van de leden (spaarvarken). 

Intussen ( 1 maart 2019) is € 6.493 ontvangen.   

 


