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Notulen   

Algemene Ledenvergadering   
   
Locatie   Tuinzaal van het grand café de “Burcht” in Leiden   
Datum / Tijd   Maandag 8 april 2019, aanvang: 19.30 uur   

 
1.   Aan- en afwezigen   

Aanwezig:  38 leden   
Afwezig:  12  leden 

 
2.  Opening   
Voorzitter Jan Koelman opent om 19.30 uur de vergadering 
 
3. Notulen  
Algemene Ledenvergadering 26 maart 2018  
Akkoord 
 
4. (Financieel) Jaarverslag 2018  
 
Algemeen 
Herman wijst erop dat de nummering van de inhoudsopgave niet correct is. Waarvan acte. 
Frits ziet in het vervolg graag dat optredens van het Klein Koor apart worden vermeld. 
Pakken we volgend jaar op. 
Douwe vraagt waarom ons repertoire niet bij de bezittingen wordt genoemd, want het is heel 
waardevol. Het antwoord is dat deze liederen voor het grootste deel niet exclusief door 
Rumor worden vertolkt. Overigens wordt de mening van Douwe over de waarde van ons 
repertoire, ook gedeeld door Buma Stemra, gezien het bedrag dat we jaarlijks moeten 
afdragen. 
 
Financieel 
Penningmeester Dik Sanders leidt de vergadering door de financiële stukken. 
Het resultaat is aanzienlijk beter dan verwacht: we hebben meer subsidie van de gemeente 
gekregen. Verder is de reservering voor Naar Zee, Naar Zee! goeddeels ongebruikt, omdat 
Sail Leiden vrijwel alle kosten heeft betaald. 
Uit deze reserve kon nu nieuwe apparatuur worden aangeschaft, zodat de algemene reserve 
maar voor € 200 voor dat doel behoefde te worden aangesproken. 
Het spaarsaldo is groot. Dat komt omdat er nu al subsidies voor het lustrum binnenkomen, 
die nog niet zijn uitgegeven. Verder is er geld voor het lustrum gereserveerd. 
 
Jack Vlieland vraagt zich af of het grote eigen vermogen geen invloed heeft op de 
gemeentelijke subsidie. Dat is in de gemeente Leiden niet het geval. 
Dik legt, desgevraagd, aan Ron uit waarom onze financiële administratie relatief eenvoudig 
is ingericht. Dat heeft alles te maken met de schaal van onze vereniging. 
 
5. Verslag van de kascontrolecommissie 2019 
Joop Bakker en Henny Klinkhamer hebben de kas van Rumor di Mare gecontroleerd en 
Henny doet verslag van hun bevindingen. De Kascommissie is van mening dat de 
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penningmeester het goed heeft gedaan. Zij stellen dan ook voor het bestuur decharge te 
verlenen.  
 
6. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2018 
Het bestuur verzoekt de ALV haar decharge te verlenen voor het door haar in 2018 gevoerde 
beleid en het financiële jaarverslag 2018 goed te keuren. 
De ALV gaat akkoord. 
 
7. Benoeming kascontrolecommissie 2019 
Henny Klinkhamer verlaat na drie jaar de kascontrolecommissie. De overige leden schuiven 
een plaatsje op: Joop Bakker neemt de plaats in van Henny, Sjaak Paardekooper wordt 
gewoon lid.  
Betto Veenenbos wordt benoemd als reservelid van de kascontrolecommissie. 
De kascontrolecommissie 2019 bestaat uit: 
Joop Bakker 
Sjaak Paardekooper  
Betto Veenenbos (reserve) 
 
8. Herbenoeming bestuurslid 
Jan Koelman treedt statutair af als bestuurslid. Hij heeft te kennen gegeven geen nieuwe 
termijn te ambiëren. Met zijn aftreden is ook de functie van voorzitter van de vereniging 
vacant.  
De termijn van Cees Meijer loopt in 2019 af, maar hij blijft aan als bestuurslid. Hij is nog 
twee termijnen van drie jaar herbenoembaar en hoeft niet te worden verkozen. 
Ondanks het vertrek van Jan is het bestuur statutair gezien nog op volle sterkte. Het bestuur 
heeft binnen eigen gelederen gezocht naar een opvolger van Jan.  
Ruud van Steen is bereid gevonden de functie van voorzitter vooralsnog voor drie jaar op 
zich te nemen.  
De ALV neemt met instemming kennis van de (nieuwe) invulling van de bestuurlijke taken. 
 
9. Begroting 2019 
Dik licht de begroting toe. 
Een aandachtpunt is een bedrag van € 5000 dat in de begroting is opgenomen als bijdrage 
voor het lustrum. Daarnaast is er budget waaruit het festival deels kan worden bekostigd. De 
overige benodigde middelen moeten uit subsidies en andere bronnen komen. Het budget 
voor de verschillende activiteiten is niet ruim bemeten, zodat Dik weer eens wijst op het 
spaarvarken. 
Ron vraagt om meer transparantie met betrekking tot de geprognotiseerde balans. Waarvan 
acte. 
De ALV keurt de voorgestelde begroting voor 2019 goed. 
 
10. Afscheid functionarissen 
Ruud van Steen is van mening dat hij het voorzitterschap van onze vereniging niet moet 
combineren met het voorzitterschap van de Muziekcommissie. De commissie zoekt nu 
binnen eigen gelederen naar een geschikte opvolger, die door het bestuur wordt benoemd.  
Cees Pepermans stopt met het verzenden van de verjaardagskaarten. We zoeken een lid dat 
deze taak van Cees wil overnemen. 
Overige vacatures worden genoemd in de Nieuwsbrief nr. 1 2019 die 9 april naar de leden  
gaat. 
 
11. Rondvraag  



Rumor di Mare –Notulen Algemene Ledenvergadering 2017   pagina 3 van 3   

Cees Pepermans bedankt iedereen die de afgelopen periode beterschapswensen heeft 
gestuurd toen hij ziek was. Ook dankt hij voor het medeleven bij het overlijden van zijn 
vrouw Joke, met wie hij vijftig jaar samen was. Zij was verknocht aan het koor en een groot 
fan die heel veel optredens heeft bijgewoond. 
Daarna neemt Cees Pepermans het woord als plaatsvervanger van Jaap Hofman als nestor. 
(Jaap is niet alleen ziek, maar zijn vrouw Els is daags voor de vergadering overleden) 
Cees bedankt Jan voor de afgelopen zes jaar dat hij voorzitter was. Ook bedankt hij het 
bestuur en vrijwilligers voor alle inspanningen die zijn gedaan. “We zijn als Rumor op de 
goede weg en ik ben er trots op al vijfentwintig jaar lid te mogen zijn”, aldus Cees. 
 
Herman pleit, zoals vrijwel ieder jaar, voor een nieuwe CD van Rumor. Frits zegt daarvan dat 
het maken van een CD van goede kwaliteit, zeker een jaar repeteren kost. De 
Muziekcommissie heeft besloten dit jaar geen CD te maken. 
De secretaris meldt dat er wel een filmpje van het koor wordt gemaakt. De opnamen zijn 
tijdens het festival op 8 juni. 
 
Jack Vlieland brengt de ‘’slapende” liederen achterin het liedboek aan de orde. Hij zou er 
graag een aantal gewekt willen zien, want er staan hele mooie bij, waaronder een Italiaans 
lied. De voorzitter van de Muziekcommissie zegt toe er een aantal te zullen wekken. 
Verder wil Jack een motie van treurnis inbrengen, omdat hij nog niet heeft gehoord dat er na 
de vergadering voor rekening van Rumor een oorlam wordt verstrekt. Die motie blijkt niet 
nodig, want dat oorlam komt er wel degelijk. 
 
Chiel pleit er voor tijdens optredens grote tekstborden op standaards neer te zetten. Hij is 
van mening dat zeker de nieuwe leden zich het uitgebreide repertoire niet snel eigen zullen 
maken. Het is een discussie die eerder is gevoerd en het bestuur gaat hier niet in mee. 
 
12. Afscheid Jan Koelman 
Jan draagt de voorzittershamer over aan zijn opvolger Ruud, waarop Ruud het woord neemt. 
“Thijs, de voorganger van Jan had er al een aantal jaren in het bestuur opzitten en ambieerde 
geen nieuwe termijn. We zaten toen als vereniging in een impasse, want niemand stelde zich 
beschikbaar voor een bestuursfunctie. Tijdens een repetitie werd een ultieme oproep gedaan: 
“zonder bestuur geen vereniging”. Jan Koelman en Hans Godlieb keken elkaar aan en de rest 
is geschiedenis. De mannen namen hun verantwoordelijkheid. Hans werd één termijn 
penningmeester en Jan werd voorzitter. Hij heeft dat nu twee bestuurstermijnen opzitten. 
Jan was een trouw en consciëntieus voorzitter en zorgde ervoor dat de broodnodige 
informatie voor de factsheets bijtijds beschikbaar kwam. En, niet te vergeten de 
datumprikker. Hij heeft daar veel tijd in gestoken 
De clubkas was heilig voor Jan, wat wel eens tot de discussies met de secretaris leidde, die 
ook wel eens PR-kansen zag in gratis optredens. Jan hield niet van conflicten, maar van 
‘rust’ in de tent. Dat straalde hij ook wel uit, maar wie hem beter kent, weet dat hij wel een 
binnenvetter is. Hij kon zich best druk maken over zaken die passeerden, zoals in iedere 
vereniging wel gebeurt. En hij heeft behoorlijk buikpijn gehad toen er dreigde dat we onze 
geliefde Burcht moesten verlaten. Gelukkig was er een goede huisvestingscommissie en 
uiteindelijk is alles bij het oude gebleven.” 
Ruud bedankt Jan als ‘Il capitano di Rumor di Mare’ met twee flessen La Capitana voor alle 
tijd en energie die hij als voorzitter in het koor heeft willen steken! 
 
13. Sluiting  
Jan Koelman sluit om 20.45 uur de vergadering en zijn twee termijnen als voorzitter. 
 
 


