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Conceptverslag bestuur Rumor di Mare 

 

 
Locatie  
Videoconference 
             
Datum /Tijd donderdag 9 april 2020 om 20.30 uur 
                             
Aanwezig 
Ruud van Steen, (vz), Dik Sanders (penn.meester), Kees de Winter (alg.best.lid), 
 Cees Meijer (secr.) 
 

 
1. Vaststelling definitieve agenda  

We stellen de behandeling van café Rumor en van de verslagen van de Muziekcie 
uit tot een volgende keer. 
 

2. Mededelingen  
n.v.t. 
 

3. Stand van zaken maatregelen coronavirus 
• Opschorten bijeenkomsten 
Onze eigen activiteiten, zoals repetities en optredens, zijn inmiddels 
gecanceld. Ook de uitnodigingen voor optredens tot augustus elders zijn door 
de organiserende partijen afgezegd. De eerste evenementen die op de 
planning staan, zijn Sail Amsterdam op 15/16 augustus (nog niet definitief), 
en Bie Daip op 29 en 30 augustus. Deze zijn nog niet gecanceld. 
• Honorarium Harm 
Ruud heeft contact met Harm gehad. Hoewel hij er redelijk relaxed in zit, 
zitten zowel Harm zelf, als zijn vrouw financieel gezien in hetzelfde schuitje. 
We hebben met hem afgesproken dat hij de komende periode op onze 
financiële steun kan rekenen. In plaats van met ons te repeteren zal hij deze 
tijd gebruiken om ons oefenmateriaal, en dan vooral de ingezongen stukjes, te 
actualiseren. Op die manier kunnen degenen die daar behoefte aan hebben 
zelf thuis ons repertoire oefenen.  

 
Leden hebben de afgelopen tijd geïnformeerd hoe we omgaan met Harm, 
omdat iedereen begrijpt dat hij voor een deel van zijn inkomsten afhankelijk 
van ons koor. In overleg met Harm laten we de leden weten wat onze 
afspraken zijn. 
Actie: Ruud 
 
• Huur Tuinzaal 
Ook de Holswilders hebben het in deze tijd niet makkelijk. Dik overlegt met 
hen of zij het op prijs stellen als wij een percentage van de huur betalen, die 
zij nu mislopen omdat wij niet repeteren. 
Actie: Dik 
 
• Contributies 
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De inkomsten die Harm en de Holswilders derven, omdat wij niet van hun 
diensten gebruik maken, kunnen wij deels aanzuiveren vanuit de contributies 
die daarvoor voor 2020 al zijn betaald. 
Er zijn nog geen geluiden van leden dat zij hun contributie terugvorderen. Er 
is zelfs een lid dat een dubbele contributie wil betalen. (Twee leden hebben 
nog niet betaald) 

 
 

4. Ronde langs de velden 
Ledenzaken  

• Er is contact geweest met diverse leden en het lijkt hen relatief goed te gaan. 

Muziekcommissie  
• Nieuwe voorzitter 
Douwe heeft te kennen gegeven als voorzitter van de Muziekcie te willen stoppen, 
Hij zou deze functie, na het vertrek van Ruud als voorzitter van de Muziekcie, 
maar voor een jaar vervullen. 
We kijken uit naar een geschikte opvolger. 
Actie: Ruud 
• Geluidsopname 
De Muziekcommissie had vrij veel vragen bij het maken van een geluidsopname 
van het koor. Kees laat hen weten dat we dit project verdagen naar 2021. 
Actie: Kees 
 
Cees vraagt zich af of er geen aftreedschema is voor leden van de Muziekcie (met 
uitzondering van de QQ-leden Harm en Martien) 
Het Huishoudelijk Reglement zegt hiervan het volgende: 
De samenstelling van de commissie geldt telkens voor een periode van 3 jaar. 
Na deze periode wordt gekeken of de commissie nog steeds een goede 
afspiegeling is van het koor, zo nodig zullen er dan nieuwe leden worden 
gezocht. Dit is ter beoordeling van de voorzitter van de muziekcommissie en de 
voorzitter van de vereniging.  
Punt voor de volgende Bestuursvergadering. 
Actie: Cees 
 

5. Stand van zaken Festivalcommissie 
De Festivalcommissie heeft de afgelopen periode alle afspraken afgezegd en, 
zover mogelijk, doorgeschoven naar volgend jaar. De opdracht aan hen is 
daarmee komen te vervallen en in het najaar zullen we ons gaan beraden over de 
plannen voor volgend jaar. 
Ruud bedankt hen namens het bestuur voor de tijd en energie die zij erin hebben 
gestoken. 
Actie: Ruud 
 

6. Stand van zaken Jubileumcommissie 
• Verslag bijeenkomst Jubileumcommissie van 27 februari 2020  
Met waardering kennis van genomen. Dik meldt dat er na afronding van het 
verslag nog twee rekeningen zijn binnengekomen. Deze hevelen we over naar 
2020. 

 
• Battle of the Ages 
We vinden dit een erg leuk initiatief en laten Egon weten dat hij dit evenement in 
het najaar kan organiseren, als dat mogelijk is. Er staat daarvoor nog een 
toezegging van het Prins Bernhardfonds à € 700, die volgens Dik nog niet is 
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uitgegeven voor het jubileum. Mocht het dit jaar niet meer lukken, dan laat Cees 
dit aan het Prins Bernhardfonds weten. 
Actie: Cees 
 

7. Financiën Rumor 
De financiën zijn op orde. Grootboek staat op Dropbox. Twee leden hebben hun 
contributie nog niet betaald. 
 

8. ALV 
Gezien de huidige situatie, lijkt het op korte termijn niet mogelijk een ALV bijeen te 
roepen We laten daarom de besluitvorming over het uitstellen van de ALV (tot meer 
dan zes maanden na het boekjaar 2019) en de vacature binnen het bestuur per mail 
plaatsvinden. Sjaak Paardekooper heeft zich als nieuw bestuurslid gekandideerd. 
Tegenkandidaten kunnen voor een bepaalde datum worden aangemeld. 
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement staan een schriftelijke besluitvorming 
niet in de weg en mail staat daarin gelijk. Nico en Hein krijgen de oproep per post. 
Cees houdt Sjaak van de reacties op de hoogte. 

Actie: Cees 
 
9. Jaarrekening 2019 + begroting 2020 

Ondanks de invloed van de coronacrisis op de begroting, laten we deze 
vooralsnog ongewijzigd en behandelen we jaarrekening en begroting in de 
eerstvolgende fysieke ALV. 
 

10. Afwezigheid bestuursleden  
n.v.t. 
 

11. Optredens 
De afgelopen tijd heeft een aantal leden ideeën geopperd om met gepaste 
onderlinge afstand, bijvoorbeeld op een parkeerplaats bij een verzorgingstehuis te 
zingen. Het idee is sympathiek, maar we besluiten daar op dit moment, gezien de 
huidige maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, geen invulling aan 
te willen geven. Wellicht komt er een moment de komende maanden waarin er 
voor dit soort initiatieven wel wat meer gelegenheid is. 

 
12. Datum en locatie volgende vergadering 

Virtueel op donderdag 7 mei om 20.30 uur  
 

13. Rondvraag 
Kees stelt voor om de binding binnen het koor te behouden door een whatsapp-
groep aan te maken. Een leuk idee, maar we besluiten dit niet te doen.  
Verder heeft Kees het idee dat we misschien een virtuele repetitieavond kunnen 
beleggen. Dat lijkt niet makkelijk met ruim veertig mensen, maar Ruud bespreekt 
dat met Harm. 
Actie: Ruud 
 
Kees is bezig om de aankondigingsteksten van onze liederen te actualiseren zodat 
onze ankermannen deze naar behoren kunnen gebruiken. .  
 
Cees stelt voor om iedere veertien dagen een mini-Scheepspost uit te brengen, als 
middel om elkaar de komende tijd op de hoogte te houden van ons wel en wee. 
Daarin kan ieder koorlid een bijdrage leveren.  
Cees verzorgt de eindredactie. 
Actie: Cees 
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14. Sluiting  
We besluiten dat deze, weliswaar niet ideale, vorm van vergaderen toch goed 
werkt, gegeven de omstandigheden. 

 


