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Conceptverslag bestuur Rumor di Mare 

Leden 

 

 
Locatie  
Bij Cees Meijer,  
IJsvogelhof 13 in Leiden	   	   	   	   	  

 
             
Datum /Tijd donderdag 19 maart 2019 
                             
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  
Akkoord 
 

2. Mededelingen  
Naar aanleiding van een ingekomen brief van Shanty Nederland over de ‘garing’ 
van Bumadata, vragen we ons af of we nog wel informatie over gezongen 
repertoire moeten doorgeven. 
Kees vraagt dat na. Tevens gaat Kees bij collega-organisatoren van festivals met 
buitenlandse deelnemers na hoe zij omgaan met de regel dat (per podium) voor 
buitenlandse groepen moet worden betaald. 
 
Actie: Kees 

 
3. Verslag bestuursvergadering 10 januari 2019 

Bijlage 1a. Bestuurlijk 
Naar aanleiding van dit verslag bespreken we opnieuw het voorstel van Dik om 
het vetrekkende leden te vragen of zij tegen een bepaalde bijdrage ‘’vriend’’ van 
Rumor willen worden. Kees zou dat nog nader uitzoeken, maar we komen tot de 
conclusie dat de statuten hierover helder zijn. Volgens Artikel 7 mogen wij 
donateurs hebben. We stellen vast dat we (onder meer) vertrekkende leden 
vragen: “Vriend van Rumor” te worden en ze formeel donateur te noemen. Dit 
tegen een percentage van 20% van de contributie. (vraag is nog wel wat we als 
tegenprestatie bieden). Overigens kunnen zij voor hetzelfde bedrag ook 
buitengewoon lid worden. 
 
Overigens is het verslag akkoord. 
 
Bijlage 1b. Leden 
 
Zie boven (dito) 
 

4. Acties uit de bestuursvergadering van 10 januari 2019 
Bijlage 
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5. Ronde langs de velden 
1. Ledenzaken  

Diverse 
  Actie: Jan 

2.  Boekingen 
De lijst met optredens voor dit jaar moet bijgewerkt en naar Ruud (en via 
hem naar Muziekcie gestuurd)  
Actie: Cees 

3. Muziekcommissie  
• De commissie heeft gesproken over de opvolging Ruud als 

voorzitter en komt een lijst. Ruud zal hen in volgorde benaderen 
(tot iemand het jawoord geeft) 

 
• Tijdens de eerstvolgende repetitie stelt Ruud de (zeer 

gewaardeerde) kwaliteit van ons koor aan de orde én het feit dat 
wij uit het hoofd zingen. Dat laatste wil nog niet bij iedereen 
lukken, maar met wat tips en trucs moet het lukken de liedboeken 
tijdens optredens niet te gebruiken. 

Acties: Ruud 
4. Logistiek 

We spreken af dat Paul een vast bedrag van € 75 per jaar krijgt als 
vergoeding van het vervoer apparatuur en instrumenten van en naar de 
Burcht. 
Jan laat dit weten aan Paul en Koos. 
Actie: Jan 

5. Klein Koor 
De huidige samenstelling stamt van december 2017. De afspraak is dat 
nieuwe kandidaten zich om de twee jaar kunnen opgeven. Daarom komt 
er in december van dit jaar weer een oproep in de Nieuwsbrief, met daarin 
de spelregels. De voorzitter van de Muziekcie koppelt terug naar de 
kandidaten. 
Actie: Ruud/Cees (Ruud draagt eventueel over aan zijn opvolger) 

6. Webmaster 
Dik heeft nieuw smoelenboek en ledenlijst naar de webmaster gestuurd. 
Het huishoudelijk reglement staat 2x op het interne deel van de website 
en de statuten ontbreken. Actie: Cees 
 

6. Jubileum/Festival 2019 
Jan vraagt aandacht voor de jubilarissen tijdens de jubileumactiviteiten. 
Actie: Cees 

7. Financiën 
Op één lid na, hebben alle leden hun contributie betaald. 

8. Accordeonist  
Kees heeft iemand op het oog. Wordt vervolgd. 
Actie: Kees 

9. ALV 8 april 2019 
• Agenda 

Cees formuleert het onderdeel bestuur iets anders 
Datzelfde geldt voor het voorzitterschap van de Muziekcie 
De oproep wie het liedboek kan bijhouden, gaat eruit 

• Jaarverslag 
Bij het overzetten zijn er financiële tabellen verminkt. Cees plaatst die 
opnieuw. 
Ruud vond nog een enkel woord teveel in zijn bijdrage 
Acties: Cees 

13. Nieuwsbrief (na de ALV uit) 
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• Kleding: Kees heeft 10% korting bedongen bij Kantje Boord en probeert 
dat ook bij Van Duijn in Katwijk te krijgen. Kees geeft gegevens door aan 
Cees (actie: Kees) 

• Uit het hoofd zingen bij optredens 
• Jubileum 
• Oproep nieuwe leden Klein Koor (december) 

  
14. Komende optredens 
Zie bijlage overzicht boekingenman 
Douwe heeft zich afgemeld voor een slaapplaats tijdens Oostende voor Anker. Cees 
vraagt Alex en Paul van der Aart of zij geïnteresseerd zijn. 
Actie: Cees 

 
15. Datum en locatie volgende vergadering  
24 april 2019 bij Dik 
Jan en Ruud plannen separaat een afspraak voor overdracht 

 
16. Afwezigheid bestuursleden 

 
Cees 21 maart t/m 24 maart in Madrid 

 
17. Rondvraag 

 
18. Sluiting 

 


