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Notulen  
Algemene Ledenvergadering  

  
Locatie  Tuinzaal van het grand café de “Burcht” in Leiden  
Datum / Tijd  Maandag 26 maart 2018, aanvang: 19.30 uur  

1.  Aan- en afwezigen  
• Aanwezig: 35 leden  
• Afwezig met kennisgeving: 13  
• Afwezig zonder kennisgeving: 4  

2.  Opening  

Jan Koelman, de voorzitter, opent om 19.30 uur de vergadering  

3.   Notulen ALV 27 maart 2017     
 Egon vraagt wat er met de inventarisatie van de expertise van leden gebeurt. Jan Koelman 
geeft aan dat dit overzicht wordt gebruikt zodra een beroep op een bepaalde expertise moet 
worden gedaan. Verder vraagt Egon naar het communicatieplan. Cees zal hem dat toesturen.  
  
Het verslag wordt overigens goedgekeurd.  

4.  Jaarverslag 2017     
Naar aanleiding van de onderwerpen die in het bestuur zijn besproken, vraagt Frits zich af 
waarom tegen het advies van de Muziekcie in, toch door het bestuur is besloten niet mee te 
doen aan het festival Deunen en Deinen. Dat brengt Frits op de  vraag of het beleid van dit 
bestuur is geen gebruik te maken van de expertise binnen het koor. Frits is van mening dat 
Deunen en Deinen een leuk festival is in de rustige wintermaanden en bovendien ook goed voor 
de bekendheid van ons koor.   
Het bestuur licht toe dat er meerdere factoren zijn waarop een bestuur zijn besluit baseert, 
waaronder de kosten. Toen dit besluit werd genomen was er nog sprake van buitenlandse 
optredens, die bij nader inzien niet konden worden binnengehaald. De secretaris heeft dit 
uitvoerig met de boekingenman besproken en er leek in dat gesprek geen probleem te zijn. 
Vervolgens is naar de leden gecommuniceerd aan welke optredens we mee zouden doen. Er is 
uiteraard niet gecommuniceerd over waar we allemaal niet aan meedoen.  
  
Frits laat nog weten dat er in eerdere jaren nooit klachten zijn geweest over de aantallen 
optredens die het beleid van het koor overschrijden (Per kalenderjaar wordt gestreefd naar 3 
optredens op festivals, 4 gesubsidieerde optredens en 4 betaalde optredens)  
  
Cees Pepermans verbaast zich erover dat Deunen en Deinen zo belangrijk wordt gevonden. Er 
is erg weinig belangstelling voor dit festival en Cees P. kan zich heel goed voorstellen dat het 
bestuur hier nu nee tegen heeft gezegd. Ook al omdat dit festival ons veel geld kost.  
  
We besluiten dat er naast de Nieuwsbrief, en anderszins, nog meer naar de leden moet worden 
gecommuniceerd om onduidelijkheden te voorkomen. Daarom zal het bestuur telkens na de 
pauze een korte terugkoppeling geven van zaken die spelen of binnen het bestuur aan de orde 
zijn geweest.  
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5.  Begroting 2018    
Er ontstaat enige discussie over de royale reserve en de vraag dient zich aan wat we met al dat 
geld gaan doen. De penningmeester schetst dat er nog een aantal investeringen aankomen, die 
niet in de begroting staan omdat deze al in december is gemaakt op basis van toen bekende 
zaken:    
  

• Blankenberge  
• Sociale optredens  
• Opslagkast  
• Geluidsboxen  
• Mogelijke vervanging van de geluidsapparatuur  
• Twee extra repetities  
• (wat we vergeten zijn is dat we een sociaal plan voor Harm hebben, mocht het koor 

omvallen. Namelijk één maand salaris voor een dienstjaar)  
  

Paul vraagt deze posten alsnog in de begroting op te voeren.   
  
Thijs is van mening dat de ALV moet besluiten of we dit doen en vraagt zich (evenals veel 
anderen) af waarom dit niet is begroot. De penningmeester moet duidelijk maken wat we van 
plan zijn.  
  
De penningmeester zegt dat de begroting vaststaat en dat het bestuur het mandaat heeft 
besluiten te nemen over het toevoegen van onvoorziene posten.  
  
Frans is van mening dat het bestuur een indicatieve en geen taakstellende begroting maakt. 
Met de jaarrekening legt het bestuur verantwoording af in de ALV.   
  
Egon stelt voor dat de mutaties aan de begroting worden toegevoegd en dat deze dan door de 
ALV wordt goedgekeurd.  
  
Overigens goedgekeurd (incl. voorstel Egon)  

6  Verslag van de kascontrolecommissie 2018   
Frans van Lelyveld en Henny Klinkhamer hebben de kas van Rumor di Mare gecontroleerd en 
doen verslag van hun bevindingen.  
Zij hebben zich niet bezig gehouden met het beleid van het bestuur, want dat is aan de ALV. Ze 
hebben wel naar onze financiën gekeken en zijn van mening dat de penningmeester het goed 
heeft gedaan. Zij stellen dan ook voor het bestuur decharge te verlenen.  

7  Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2017  
Het bestuur verzoekt de ALV haar decharge te verlenen voor het door haar in 2017 gevoerde 
beleid en het financiële jaarverslag 2017 goed te keuren. Wat onder applaus gebeurt.  

8  Kascontrolecommissie 2018  
Zoals te doen gebruikelijk is, werd de kascommissie voor twee jaar benoemd. Tijdens de 
vergadering worden een lid, een nieuw lid en een reservelid benoemd: Frans van Lelyveld en 
Joop Bakker als nieuw lid. Sjaak Paardekooper wordt reservelid.  

9.     Plannen voor 2018  
Vanuit de Historische Haven aan het kort Galgewater in Leiden is het initiatief opgestart voor 
het organiseren van een Sail Leiden, een grootse manifestatie met maritiem erfgoed op vrijdag, 
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27 juli, zaterdag 28 juli en zondag 29 juli 2018: Schipperen tussen de poorten. Met oude 
schepen, muziek, kunst, theater, marktkramen, demonstraties van oude ambachten, braderie, 
foodtrucks enz.  
Wij organiseren binnen het concept van Sail Leiden op zaterdag 28 juli ons eigen Sea Folk en 
Shantyfestical “Naar Zee, Naar Zee!”.  
  
Het bestuur is voornemens de toekomstvisie uit 2012 opnieuw tegen het licht te houden en 
zonodig bij te stellen en/of te actualiseren.  
  

9.  Afscheid functionarissen  
• Frits van der Mark ambieert geen nieuwe termijn als boekingenman.  

  
Bij het aanvaarden van de functie als boekingenman in 2015 heeft Frits aangegeven de 
functie vooralsnog voor een jaar te willen vervullen. In 2016 heeft hij desgevraagd 
gemeld nog een jaar aan te willen blijven. Na drie jaar als boekingenman, laat hij weten 
geen volgende termijn van een jaar meer te ambiëren. Hij heeft het werk altijd met 
plezier gedaan en geprobeerd ons altijd op de beste podia te krijgen. 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.  

  
De heren worden bedankt met een stoffelijke blijk van waardering.  

10.    Vacatures in het bestuur.  
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.  
  
Vacature bestuurslid  - kandidaat Ruud van Steen.  Ruud wordt bij acclamatie verkozen.  
  
Van de zittende bestuursleden blijven Dik Sanders, Jan Koelman, Kees de Winter en Cees 
Meijer aan.   

11.   Rondvraag  
  

• Frank Braakman heeft bij het bestuur een voorstel ingediend dat  -analoog aan een 
ander koor waar hij zingt – wijninkoop bij Henri Bloem tegen gereduceerde prijs voor 
koorleden mogelijk maakt. Hij vraagt naar de status daarvan. Aan Frank Fortanier is 
gevraagd dit te coördineren, waar het voorstel vervolgens is blijven liggen. Frank 
Fortanier geeft te kennen niets voor die rol te voelen. Jan stuurt op verzoek van Frank 
Braakman het voorstel naar de leden. De vraag wie de coördinatie gaat doen, blijft 
onbeantwoord.  

• Thijs vraag voor volgend jaar de vervanging van de verwassen polo’s op de begroting te 
zetten.  

• Frits noemt de festivals die voor 2019 in portefeuille zijn: ‘Oostende voor anker’ en ‘Fish 
en Ships’ in Gouda.  
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• Herman doet de suggestie dat we bij het kiezen van optredens niet alleen een financiële 
afweging maken. Maar ook kijken wat een optreden verder nog waardevol kan maken.  

• René meldt dat we volgend jaar ons 25-jarig jubileum vieren en vraagt of het bestuur 
daar al over heeft nagedacht. Het bestuur stelt het volgende voor:  

o De secretaris herschrijft en vult de Rumorhistorie aan die t.g.v. het twintigjarig 
jubileum is uitgegeven.  

o We formeren een jubileumcommissie die met een taakomschrijving en een 
vastgesteld budget een voorstel voor de viering maakt en na overleg met het 
bestuur uitvoert. Daarvoor melden zich aan:  

! Egon  
! Diederik  
! Koos  
! René  
! Douwe  
! Frits  

  
• Arie memoreert de woorden van Ko als zijn voorganger als nestor en zegt meteen dat 

Jaap in voorkomende gevallen als zijn vervanger optreedt.  
Hij besluit dat hij dirigent, muzikanten, vrijwilligers én bestuur bedankt voor alle 
verrichte inspanningen en hij hoopt – néé verwacht en eist – dat het de komende tijd 
niet anders zal zijn!  

 12.   Sluiting  
Jan sluit circa 21.00 uur de vergadering  

  
  

  
  
  
  
  
  


