
Notulen Algemene Jaar vergadering Haarlems Koor Lokaal 22-01-2020 
Aanwezig:  Jeanette, Kris, Marijke, Geja, Agnes, Peter, Liesbeth, Ron, Anneke, Dolf, Huub, Barbara, 
Marian, Afra, Remmert (sluit later aan). 
Afwezig:   Corine, Maartje, Mathilde, Björn, Aad. 
 

1. Welkom 
Geja heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
Vaststellen agenda: punten van Mathilde, die zij in een email aan het bestuur heeft 
neergelegd, worden besproken bij de verschillende agendapunten. 
 

2. Notulen 30-01-2019: 

 t.a.v. "verhoging van contributie is voor dit jaar niet aan de orde" stelt Peter de vraag 
waar te vinden is hoe hoog de contributie bedraagt. Dit is € 350- per jaar. Barbara gaat 
dit op de website plaatsen. 

 Het onderwerp Regeling gegevensbescherming is niet op de agenda gezet. Reden omdat 
dit  nu in het Huishoudelijk Reglement is opgenomen. Daarin is ook vastgelegd dat de 
secretaris ieder jaar de leden om toestemming vraagt om foto’s te gebruiken. Niet 
iedereen vindt het nodig om dit jaarlijks te doen. Omdat het in het Huishoudelijk Reglement 
staat zal het wel jaarlijks via een standaardmailtje aan de leden gevraagd worden.  

 Notulen worden goedgekeurd. 
 

3. Vaststellen jaarverslag 2018 
Geja biedt haar excuses aan Björn en Maartje aan dat zij niet als nieuwe leden in het 
jaarverslag zijn opgenomen. Natuurlijk zijn we heel blij met onze nieuwe leden. Geja past het 
verslag aan en het wordt goed gekeurd. 
 

4. Financiën 
a. Toelichting penningmeester 

 Marijke licht onze financiële situatie toe. We hebben een buffer van € 2000,- Peter 
adviseert om dit een oormerk te geven. Het is niet de bedoeling dat een koor winst maakt. 
Marijke legt uit dat het altijd het streven is (geweest) om te zorgen dat we een reserve 
bedrag hebben staan om de gage voor onze dirigent te kunnen betalen. 

 Peter merkt op dat er sprake is van een negatief saldo van €15-. Marijke – en de 
kascommissie - heeft alles nagezien maar niet kunnen ontdekken waar dit zit. Peter 
adviseert om dit als "verschil" te benoemen i.p.v. negatief saldo. De vergadering vindt dat 
het volgend jaar anders moet. 

 Mathilde (via mail) stelt voor om de contributie per jaar met € 15- te verhogen om  - als 
het nodig zou worden – niet in één keer een grotere verhoging door te hoeven voeren en 
zo wat extra geld te hebben om leuke dingen te doen, zoals het inhuren van solisten, of het 
uitvoeren van bijzondere werken. Omdat we onze buffer hebben zien we hier van af. 

b. Verslag kascommissie: 

 Mathilde en Kris: Penningmeester wordt bedankt voor zijn zorgvuldig gearchiveerde kas en 
er wordt decharge verleend. kascommissieleden 2021 zijn: Mathilde en Liesbeth ( Mathilde 
treedt volgend jaar af)  

c. Begroting 2020: 

 Ron vraagt wat de reden is om €400- te begroten voor het concert wat het KJO 
organiseert. Dit is om onvoorziene kosten, zoals extra repetities te dekken. 

 Peter vraagt waarom het bedrag € 385- gekozen is voor het jubileum. Omdat nog niet 
duidelijk is wat we gaan doen moeten we dit zien als een voorzet. 

 Femu: Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers. Dit betreft een wettelijke regeling die het 
gebruik maken van muziek van aangesloten musici en van kopieën van partituren belast. 
Wel of niet ons aanmelden als betalingsplichtige is de vraag. Wat is de meerwaarde? We 
komen er niet uit. Ook al heeft Marijke al veel uitgezocht. Barbara is nieuwsgierig en zegt 
het te willen onderzoeken en Remmert gaat navraag doen bij andere musici, hoe zij hier 
mee om gaan. Na het concert komen we hier op terug 
 
 



     5  Mondeling verslag commissies: 
a. PR commissie 

 Agnes schrijft de persberichten en doet haar best om in het HD te komen, om in kleine 
krantjes te komen, is niet gemakkelijk.  

 Barbara doet het verzoek om leuke foto’s toe gemaild te krijgen voor op de website. 
Het idee wordt geopperd om een foto van het kamerorkest van het KJO te sturen. 
Mogelijk een goede publiekstrekker. Remmert zal kijken wat hierin mogelijk is. 

 Ron blijft bereid het programmaboekje te maken 
b. Kledingcommissie: Marijke en Jeannette gaan hier mee door. 
c. Eetclub: Binnenkort verschijnt er weer een uitnodiging voor de liefhebbers.  
d. Muziekcommissie: Remmert en Agnes. Remmert denkt aan Brexit. Engelse koormuziek 

door de eeuwen heen. Alle suggesties zijn welkom 
e. Jubileumcommissie: Ons koor bestaat dit jaar 30 jaar! Marjan, Marijke en Kris melden 

zich aan. Wie ook mee wil denken en organiseren: meld je aan! 
f. Media: Website, Dropbox, Facebook. Barbara heeft de website vernieuwd en aangepast 

met een besloten pagina voor de leden. Ze twijfelt om hier de adressenlijst op te zetten. 
Voorlopig blijft Drop box ook nog aan voor gebruik. 
 

   6. Wijziging Huishoudelijk Reglement. 

 Marijke heeft dit aangepast omdat deze niet up to date is. Peter merkt op dat er tekstueel 
en inhoudelijk veel onduidelijkheden/onjuistheden in staan. Hier moet naar gekeken 
worden. Afgesproken wordt dat Peter en Marijke er samen naar kijken en een nieuw 
voorstel aan de leden doen. Die kunnen nog schriftelijk commentaar leveren, waarna op 
een repetitie de nieuwe tekst van het reglement wordt vastgesteld. 
 

7. Plannen 2020:  

 concert met KJO op zondag 9/2 

 concert met KJO op zondag 19/4 

 korenlint: zondag 13/9 

 repetitiedag *: 31/10 

 Jubileum concert: zat 21/11 
*Mathilde heeft aangegeven  dat zij de repetitiedag graag in een andere locatie dan de 
Kring zou willen laten plaatsvinden. BV Spaarndam... fijne akoestiek en gezellige koffie 
ruimte.  
 

8. Uitreiking Koor Lokaal Bokaal 

 Barbara ontvangt dit eerbetoon wegens het vullen van drop box met allerhande 
bestanden die voor ons handig zijn om goed voorbereid op de repetitie te kunnen 
komen. Ook heeft zij de website dusdanig vernieuwd dat Drop box in de toekomst niet 
meer nodig is. 

 Peter ontvangt deze ook: Hij heeft onleesbare muziek stukken leesbaar gemaakt, 
onuitspreekbare teksten fonetisch weergegeven. En aanpassingen van Remmert 
verwerkt tot nieuwe muziek bestanden. 

 
9. WVTTK: 

Presentielijst: Deze gaat van Drop box af omdat gebleken is dat er niets mee gedaan 
wordt. Afra houdt deze voortaan bij. Bij drie keer afwezig tipt ze Remmert. Deze zal indien 
nodig nagaan of de notenkennis voldoende beheerst wordt. 
 

10. Sluiting: Geja sluit de vergadering, bedankt de leden voor de inbreng 
 
 
 
2-02-2020 
Afra Essen 
Secretaris 


