Secretariaat: Martin van der Hoorn, Enschedepad 94, 1324 GK Almere

Algemene leden vergadering

20-03-2019

Aanwezig zijn:
Bestuur:
Voorzitter: Jan Apinsa; Penningmeester: Marjan Kiestra; Secretaris: Martin van der Hoorn;
Klankbord: Trea van den Berg en Jos de Vries.
Overige leden: Paola Beers, Karin van den Berg, Els Brouwer, Benedicta Eshun, Zina Fattuhi,
Phia de Harder, Cisca van der Hoorn, Anja Kaandorp, Marjan Kiestra, Lia de Smaele, Hanneke
en Jan Smit, Ed en Ria van Teeffelen, Liliën Tolen, Petra Verkamman, Yvonne de Vos, Jos
Vleugels, Gera de Vries, Natasha Laanen, Hedy Juwana, Naïsha Blindenburg, Anne Lotte
Molenaar, Saba Nueel, Linda Sinjal, Danielle Kuipers, Adinda Lapré.
Afwezig met melding
Monique v/d Zwan-Gilbers , Bas Perbal, Krista Boot, Mireille van Daal, Marga Hastman
Punt 1: Opening
Jan Apinsa opent de vergadering om 20.25 uur en heet iedereen welkom.
Algemene mededelingen:
Jan Apinsa:
-De nieuwe website is online.
-Er zijn plannen om iets te geven aan Marco v/d Zwan voor het ontwikkelen van de website.
(Door de ziekte van Monique is dat nog niet gebeurd.)
-Omdat Monique twee jaar achtereen lid is geweest van de kascontrolecommissie is het nodig
om een vervanging te gaan zoeken voor Monique.
-Jos de Vries geeft een update over de gezondheid van Monique.
-Gera heeft bloemen gekregen omdat we derde geworden zijn bij het NMKF.
-Kaart gekregen van Jongerenkoor Luminoso met gelukwensen.
Anne Lotte: Zij was niet bij NMKF maar kon meegenieten m.b.v. mobiele live verbinding door
Petra en Peter.
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Cisca: Kan er een tijd per punt aangehouden worden zodat we niet te lang over een punt gaan
doen? Marjan houdt nu de tijd bij.
(Tip: volgende keer vooraf per punt een maximale tijd afspreken per onderwerp en max. tijd
voor rondvraag, zodat vergadering op tijd gesloten kan worden en eventueel bepaald kan
worden of een vervolg moet worden gepland. Leden en bestuur moeten er zelf op letten niet
te lang over bepaalde punten door te gaan).
Jan Apinsa/Trea voeren onderwerp koorkleding op.
Jos de Vries geeft aan jammer te vinden/teleurgesteld te zijn dat na een tijd een mail van
Cisca en Yvonne komt inzake het niet kunnen vinden van lila T-shirts omdat het geen
modekleur is. Er staat in de mail aangegeven dat er op dit moment voldoende materiaal voor
de koormannen aanwezig is. Suggestie: i.p.v. lila, paarse T-shirts aan schaffen, eventueel ook
met accessoires in paars voor dames erbij. Gera geeft aan dat er een aantal sjaals in tweeën
kunnen worden geknipt. Vanuit het koor wordt er geopperd dat we misschien ook andere
accessoires in het paars kunnen aanschaffen.
Cisca geeft aan dat er nogal wat communicatie heen en weer is geweest, dat Jan en Yvonne Tshirts niet voldoende uitstraling vonden geven waarna er lila stropdassen werden gezocht.
Daarom verzocht e.e.a. te laten rusten om alsnog overleg te voeren wat nu te doen.
Blijkt: in de vorige notulen was aangegeven dat er paarse T-shirts gekocht zouden worden,
terwijl tijdens ALV over lila was gesproken. Hier is de verwarring door ontstaan.
Actie: Yvonne en Cisca pakken alsnog aanschaf van paarse (!!!) T-shirts op (de maten van de
mannen waren al eerder genoteerd). Budget is opgevraagd bij penningmeester, afgesproken
dat er 10 T-shirts worden aangeschaft voor max € 50. Uiterlijke datum aanschaf is voor de
zomervakantie (juli 2019).
Start overige punten agenda
Punt 2: Vaststellen notulen
Indien aanpassingen worden gedaan akkoord bevonden.
Actie: Secretariaat verstuurt de herziene versie door.
Punt 3: Verslag secretariaat
Indien aanpassingen worden gedaan akkoord bevonden.
Actie: Secretariaat verstuurt de herziene versie door.
Jan Smit geeft aan het secretariaat verslag te willen zien van 1 januari t/m 31 december van
het lopende jaar, net zoals verslag penningmeester.
Martin geeft aan dat dit dan ook in het HH Reglement aangepast dient te worden.
Na enig overleg over en weer (het is al vanaf begin altijd van start seizoen t/m eind seizoen
van koor gedaan) besloten dat dit vanaf nu toegepast kan worden.
Actie: bestuur zal dit dan ook moeten aanpassen in HH Reglement.
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Punt 4: Financieel jaarverslag (jan-dec 2018) inclusief begroting 2019
Jan Smit: tekort zo’n € 1.500 volgens begroting 2019?
Hij ziet graag een positief eindsaldo op papier.
Marjan (o.a.), antwoordt: betreft begroting, niet het verslag. Als je in het verslag inkomsten
en uitgaven zelf optelt (even zelf uitrekenen), zie je een positief saldo. Dan weet je wat er
aan het eind van het jaar op de rekening staat.
Marjan Kiestra: Er is een nieuwe opmaak gemaakt zodat overdracht in de toekomst
duidelijker is. Handig is als telkens hetzelfde systeem gehanteerd wordt.
Jan Apinsa: In de toekomst kan ook een ‘tikkie’ naar de leden gestuurd worden voor
contributiebetaling. Dit is om achterstallige betalingen te voorkomen.
Graag aangeven als men het daar niet mee eens is. Bij geen tegenberichten voor akkoord
aangenomen.
Jos de Vries: Kascontrole akkoord?
Phia de Harder: Na aanpassingen in het financieel verslag is er
samen met Jos de Vries ( bij afwezigheid van Monique) en Marjan gecontroleerd
en akkoord bevonden.
Jan Apinsa slaat ‘een brug’ naar punt 7 in verslag (AVG) aangezien andere punten meer tijd
nodig zouden hebben.
Punt 7: AVG (Privacy wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Secretariaat mag voortaan interne mail rondsturen via CC (Copie conform) met alle
mailadressen zichtbaar.
Belangrijk: Externe mail moet via BCC (Beschermd Copie Conform) verstuurd worden.
Jos de Vries merkte op aan dat er een ledenlijst met gebruikersnamen is verstuurd. Hij
heeft iedereen verzocht deze direct te deleten, aangezien dit niet de bedoeling was.
Tevens dringt hij erop aan dat iedereen zelf een uniek wachtwoord aanmaakt, die niet te
herleiden is naar het oude wachtwoord. Dit is vanwege het feit dat dit op de website
openbaar te vinden is. Je wil niet dat andermans of eigen gegevens te grabbel liggen. Iemand
zou kwaad kunnen, ook bijvoorbeeld na het verlaten van het koor, door bekende wachtwoorden
te misbruiken.
Ieder wordt verzocht nog deze week in te loggen, de gegevens na te kijken. Eventuele fouten
door geven aan Jos de Vries. Ook als inloggen niet lukt. Dan wordt er samen naar gekeken
waar de fout ligt en kan het opgelost worden.
Actie: allen
Linda vroeg of, wanneer de nieuwe koffielijst ook op de website staat, dit via een appje
gemeld kan worden. Aangegeven is dat het belangrijk is om regelmatig te checken, dan zie je
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het vanzelf. Note: (Martin is bereid, als er vanuit bestuur gecommuniceerd wordt dat er iets
op de website is geplaats wat voor de leden van belang is, dit via app door te geven)
Punt 5: Verkiezing bestuursleden en commissies:
Jan Apinsa treedt per heden af. Jos de Vries heeft zich mondeling bij Jan Apinsa gemeld om
het voorzitterschap in te vullen. naar aanleiding van mail Jan Apinsa heeft verder niemand
zich gemeld.
Jan Smit geeft aan dat het moeilijk is voor leden om zich aan te melden voor men weet wat
de functie inhoudt.
Jan Apinsa vraagt het nogmaals en publique, wederom/alsnog geen gegadigden.
Jos de Vries neemt (na stemming) het voorzitterschap per heden over.
Schaduwsecretariaat: Martin van der Hoorn stopt na komend jaar. Er zijn nog geen
gegadigden voor overname secretariaat.
Actie: Marjan Kiestra en Jos de Vries gaan zelf met enkele koorleden praten voor deze
functie, hopend dat zij iemand bereid vinden e.e.a. over te nemen.
Liturgie: Marjan Kiestra stopt na dit jaar, Anne Lotte neemt over. Els en Phia en Krista
blijven.
Kascontrole: Monique van der Zwan stopt na 2 jaar, Jan Smit neemt het over.
Controleert volgend jaar samen met Phia.
Jos de Vries geeft aan dat het roulatieschema niet meer van toepassing is voor de
bestuursfuncties omdat er toch geen/onvoldoende animo voor is dit over te nemen.
Beter: voorzitter voor langere termijn. En er zijn nog 2 Klankbord-leden.
Jos Vleugels: Waarom niet alsnog per jaar kiezen (nieuwe leden, nieuwe kansen/ideeën)?
Antwoord: Mochten zich voor het jaarlijkse ALV toch mensen voor een functie aanmelden, kan
er alsnog voor gestemd worden. Dus optie op kiezen nieuwe bestuursleden blijft, mits iemand
zich aanmeldt. Er komt echter geen zoveel-jaarlijkse vacature meer zolang zich niemand
aanmeldt.
Leden van bestuur ook per jaar zelf aangeven met een functie te willen stoppen.
Aktie bestuur: aanpassen HH Reglement
Jos de Vries en Trea waren samen de Klankbord-leden. Jos geeft aan het jammer te vinden
dat er voor een multicultureel koor te weinig bestuurlijke functies door multiculturele
koorleden bezet worden.
Cisca: Wat houdt de functie ‘Klankbord’ precies in?
Antwoord: Zij zijn een soort Medezeggenschapsraad/Vangnet voor het koor. Zij waken ervoor
dat het bestuur niet op eigen houtje allerlei zaken beslist. Tevens zijn zij een soort
vertrouwenspersonen die de belangen van het koor behartigen en tussenpersoon voor leden
niet direct naar het bestuur toe willen stappen.
Naïsha meldt zich aan als Klankbord-lid, doet dit nu samen met Trea.
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Jos de Vries: Ook de schaduwpenningmeester (Bas Perbal) dient aanwezig te zijn bij de
kascontroles.
Actie: Marjan gaat dit met Bas opnemen.
Gera: er is een nieuwe functie bijgekomen: Muziek klankbord.
Krista helpt Gera met bepaalde muzikale tips en aansturing leden voor/tijdens repetities.
Punt 8: Nieuwe kerk/financiële middelen
Info avond: presentatie was fijn/duidelijke dia’s.
Na presentatie is bisschoppelijk machtiging ondertekend! Dit was de laatste stap die nodig
was voor de bouw.
Medio mei start de bouw (bouwrijp maken van de grond).
Medio mei 2020 verwacht men de casco klaar te hebben.
Jos de Vries: inzameling voor de nieuwe vleugel loopt nog steeds. Jammer genoeg is er vanuit
de koren weinig inzet. Een brief naar alle koren en alle leden van ons koor voor acties heeft
vrijwel geen respons opgeleverd.
Vanuit bestuur is ook niet gereageerd op deze oproep. Jos de Vries is daar zeer teleurgesteld
over.
Diverse leden: dat komt wellicht omdat men er niet voldoende vertrouwen in had dat de kerk
er echt zou komen. Wellicht dat men, na dit nieuws, meer wil ondernemen om daadwerkelijk
een vleugel te kunnen bekostigen. Het leeft meer.
Besluit: nieuwe werkgroep voor actie vleugel.
Actie: Daniëlle, Cisca, Benedicta en Anne Lotte willen dit samen oppakken.
Benedicta: hoeveel moet er nog opgehaald worden/wat de huidige stand?
Jos de Vries weigert hierop te antwoorden omdat hij dit niet nu prijs wil geven. Het is
ongeveer het zelfde bedrag als vorige melding. Wacht nu maar op melding in Kerkmare!
Karin vindt het heel jammer dat er op deze wijze gecommuniceerd wordt. Je kunt toch wel
gewoon een vraag beantwoorden als je het antwoord hierop weet?
Jos de Vries houdt voet bij stuk. Koor neemt in deze geen byzondere plaats in.
Punt 9: Rondvraag en sluiting:
Linda: kan er een app gestuurd worden wanneer er een mail verstuurd wordt?
Antwoord Marjan: daar is de app niet voor.
Advies: regelmatig mail checken.
Benedicta: Heeft tijdens een dienst heel kort geappt met haar man om haar direct op te
halen (reden is niet van belang). Dit is naar het bestuur toe gemeld door een koorlid. Zij vindt
dit zeer kinderachtig. Zij doet dit normaliter nooit.
Daniëlle geeft aan dat zij heeft gemeld aan het bestuur dat er 2 personen met hun telefoon
bezig waren. Niet dat er “steeds geappt werd”.
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Antwoord bestuur: het is ook de bedoeling koorleden niet zelf te benaderen maar e.e.a. via
bestuur te spelen. Dit is zo besloten tijdens een vorig ALV.
Dit is door Benedicta ter kennisneming aangenomen.
Benedicta: Mogen er kinderen van koorleden tijdens een dienst bij een ouder zitten? Dit is
gebeurd. Hier moet het bestuur toch ook op reageren?
Daniëlle geeft aan dat dat ook waarschijnlijk over haar kind gaat.
Antwoord Gera: dit is heel sporadisch, dat een klein kind heel even een knuffel bij een ouder
wil halen. Hier niet moeilijk over doen, afhankelijk van de leeftijd en de tijd dat het kind
tussen het koor in zit. Het is niet bedoeling dat een kind een hele dienst bij de ouder in het
koor zit. Als het echt als hinderlijk zou worden, zal erop gereageerd worden.
Jos Vleugels: Nog steeds rumoerig bij aanvang van de dienst. Verzoekt om toch weer aan te
kaarten dat het vanaf inzingen stil dient te zijn binnen het koor. Bij deze!
Indien er toch teveel rumoer is spreekt het bestuur hier mensen op aan.
Lia: Er is voor Stefano geen bedankje in de vorm van een door alle koorleden ondertekend
kaartje geweest. Hier is zij zeer teleurgesteld over. Het gaat niet om geld, of iets duurs,
maar het raakte haar erg dat er totaal NIETS is gedaan vanuit het bestuur.
Voelde meer als ontslag dan afscheid.
Reactie Jan Apinsa: Het is zeer snel gegaan, vanaf moment dat Stefano meldde dat hij
binnenkort niet meer zou spelen en moment dat hij dat ook niet meer deed.
Reactie Cisca: Er zat toch nog iets in de pen? Dacht ergens te hebben vernomen/gehoord dat
het nog zou volgen…
Noot van het bestuur: Stefano heeft op zijn laatste repetitie als dank-je-wel een Bol.com
cadeau kaart gekregen. Maar hier had meer aandacht aan gegeven moeten worden.
Reactie vanuit ander koorlid (??) hij is ook meteen van de appgroep gehaald en van de
ledenlijst geschrapt.
(Op het laatste is geantwoord dat dit standaard procedure is: lid krijgt een appje dat hij uit
de appgroep wordt verwijderd zodra hij/zij geen lid meer is en ook de ledenlijst is pas
geleden bijgewerkt op het moment dat Stefano geen lid meer was).
Trea: Heel handig mp3 via de app van lied Wakker en Moedig. Kan dat in toekomst vaker bij
nieuwe liedjes?
Reactie Gera: Is niet heel gemakkelijk, MP3 moet toevallig voorhanden zijn, per stem inspelen
is best bewerkelijk.
Vraag: Kan Adinda dit wellicht op piano spelen per partij? Dit heeft Stefano ook eens zo
gedaan.
Reactie Adinda: Hoeveel mensen willen dit? Bij veel handen wil zij erover nadenken.
Reactie Anne Lotte: Dan moet er ook wel wat mee gedaan worden!!! Serieus ook gebruik ervan
maken, anders is het verloren moeite! Iedereen met opgestoken hand stemt toe dit dan ook
te doen.
Gera: Heel benieuwd naar juryrapport van NMKF. De derde plaats is niet alleen gebaseerd op
zuiverheid van de zang. Ook voor uitstraling en beleving en inzet van koor, pianist en dirigent.
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Note:
Jurylid gaaf aan dat zij graag onder Gera als dirigent zou zingen!
Het etentje (met 20 personen) was heel gezellig, alleen jammer dat er vele mensen niet
aanwezig waren.
Adinda: Wijze van communiceren tussen leden is vreemd, laat iedereen uitpraten. Niet als
hyena’s op een punt aanvallen!
Koekjesbeurt, bij Luminoso standaard, kan dat bij City Singers ook?
Reactie: Zoveel jarigen, zoveel traktaties, past koekjesbeurt niet meer tussen…ook is ons
koor daarvoor iets te groot.
Jos de Vries vraagt aan oud-secretariaat leden of alle materialen, mappen e.d. wel ingeleverd
zijn bij huidige secretariaat? Gelieve dit alsnog te doen, maar nu bij Jos de Vries!
Belangrijk: Alle leden graag op de website de muziek vergelijken met de nummers in de eigen
koormap, deze aanvullen. Ook de nummering is hier en daar gewijzigd.
Alle mappen op het parochiehuis moeten ook geüpdate worden.
Anne Lotte geeft aan dit op zich te nemen.
Jos de Vries: mutaties dienen direct door het secretariaat uitgevoerd te worden, hier niet
mee wachten. (Voorbeeld: nieuw lid Adinda.)
Secretariaat neemt hier kennis van.
Jan Apinsa: Het waren 3 leerzame jaren als voorzitter. Wenst het nieuwe bestuur veel
succes en gaat zich nu storten op het zingen.
Cisca: Zijn er mensen die ‘multiculturele’ muziek hebben die voor koor geschikt zijn?
Sluiting 22.25u.
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