Notulen Algemene Jaar vergadering Haarlems Koor Lokaal 30-01-2019
Aanwezig: Jeannette, Mathilde, Kris, Marijke, Gea, Agnes, Peter, Aad, Marian, Afra,
Remmert sluit aan bij agendapunt 9
Afwezig: Ron, Eugene, Dolf, Matthie, Corine, Barbara

1. Welkom
Marian heet iedereen welkom en opent de vergadering.
Vaststellen agenda: er zijn geen toevoegingen op de agenda
Het gaat goed met ons. Vanwaar dit punt? Marian legt uit dat Haarlems Koor lokaal slechtere
tijden heeft gehad. Het is fijn dat we daar boven uit zijn gekomen. We beamen dat het goed
met het koor gaat.
2. Notulen 21-02-2018:
Het onderwerp voorzingen is niet tot uitwerking gekomen. Wordt als onderwerp
geagendeerd. Notulen worden goedgekeurd.
3. Vaststellen jaarverslag 2018
Het mooie verslag geschreven en voorgelezen op de nieuwjaarsbijeenkomst door Marian
wordt goed gekeurd. Deze traditie mag voortgezet worden door de nieuwe voorzitter.
4. Financiën
Verslag penningmeester: Er is een klein verlies bij de concerten, wat niet erg is. Bij
concerten staat de vergoeding voor Remmert niet vermeld omdat dit verrekend is in de
repetitievergoeding. Er wordt opgemerkt dat de gemaakte kosten ten aanzien van flyers en
posters in verhouding hoog is en we vragen ons af of dit daadwerkelijk meer bezoekers
oplevert. Dit punt wordt meegenomen naar de PR commissie samen met het onderwerp
website, beveiliging en de kosten hiervan.
Verhoging van contributie is voor dit jaar niet aan de orde.
Verslag kascommissie:
Marijke en Kris: Penningmeester wordt bedankt voor zijn zorgvuldig gearchiveerde kas en er
wordt decharge verleend. kascommissieleden 2020 zijn: Mathilde en Kris ( Kris treedt
volgend jaar af)
Begroting 2019:
Het relatief hoge bedrag voor de aanvraag subsidie is nodig om de kas kloppend te maken.
Aad legt uit dat de gemeente nieuwe richtlijnen heeft en het niet duidelijk is hoeveel subsidie
we zullen ontvangen. Dit hangt van een complex aantal factoren af.
Het concert voor Bach staat voor 2019 op de begroting. We voeren uit in 2020.
Gea geeft de tip om te kijken of er subsidie te verkrijgen indien je voor goede doelen gaat
zingen: sociaal domein. Aad gaat dit onderzoeken en zal de aanbevelingen verwerken in een
nieuwe begroting.

5. Mondeling verslag commissies:
PR: Agnes: lastig om in HD te komen, kleine krantjes lukt wel. Flyers/posters? Gea stelt voor
een flyer te maken waar ook andere info over het koor komt dan alleen aankondiging van
concert.
Ron blijft bereid het programmaboekje te maken
Bertie Joan heeft toegezegd ondanks beëindiging lidmaatschap toch de poster te willen
maken
Er wordt besloten de PR commissie uit te breiden. Mathilde, Agnes, Marijke, Peter, Barbara
en Afra vanuit bestuur komen bijeen. Er zal een bijeenkomst gepland worden m.b.t. het wel
of niet maken van flyers, posters, en/of alternatieven hiervoor bedenken, het beveiligen van
de website, omgaan met dropbox, facebook etc…
Kledingcommissie: Marijke en Jeannette. Er zijn mooie accessoires gemaakt. Marijke kreeg
de feedback dat het voor het publiek niet zichtbaar was. Bij ons wel en het was prachtig!
Corine gaf door dat het haar prettig lijkt om een vaste concertoutfit te hebben. Dit voorstel
wordt niet gedragen door de andere koorleden. We houden het zoals het nu is.
We spreken af dat het kleding advies minstens 2 weken voor aanvang van het concert
bekend wordt gemaakt.
Eetclub: Kris, Marijke en Mathilde zijn blij. Er wordt 1keer per 6 weken iets georganiseerd.
Iedereen is welkom
Muziekcommissie: Remmert heeft met input van Eugene en andere koorleden het
Scandinavisch programma uitgedacht en er ligt een voorstel voor o.a. een Bachmotet.
Agnes wil deel uitmaken van de muziekcommissie. Eugene zal gevraagd worden. Verder kan
iedereen ideeën aanleveren via mail of dropbox
6. Regeling gegevensbescherming
Marijke heeft zich verdiept in de regeling gegevensbescherming. Het is de bedoeling dat alle
koorleden jaarlijks toestemming geven om hun persoonsgegevens digitaal op te slaan in het
besloten gedeelte van de website. Dit geldt ook voor het maken van foto’s en het plaatsen
hiervan.
Alle koorleden kunnen via een speciaal opgestelde mail hun toestemming geven of bezwaar
maken. Deze wordt binnenkort rondgestuurd.
Het huishoudelijk reglement wordt uitgebreid met een nieuw artikel 5: Gegevens
bescherming, dat met de agenda is meegestuurd en op de vergadering is aangepast. Marijke
zal het gewijzigde huishoudelijk reglement rondsturen.
Dit onderwerp zal volgend jaar weer als agendapunt terugkomen tijdens de ALV 2020
Marijke geeft aan dat het gehele huishoudelijk reglement een update nodig heeft en zal t.z.t.
deze taak op zich nemen. Dank Marijke!
7. Evaluatie Remmert:

Tops: tevreden met muziek keuze, meerwaarde inzingen, enthousiasme, ontspannen sfeer
en blij tijdens repetities, weet het goede uit ons te halen.
Tips: 1 canon per concert, muziek hoger niveau, aandacht voor uitspraak en betekenis
teksten, maatslag: duidelijk aangeven waar de 1 is. Accuratesse m.b.t. aangeven van rusten,
en aanhouden noten. Van te voren aangeven wat we gaan repeteren.
Reactie Remmert: Leuke club, fijn, vindt het zakken nog steeds een uitdaging hoe dit te
voorkomen. Ambitie van website “koor zingt op hoog niveau” moet wel kloppen met de
werkelijkheid. Om dit te bereiken moeten we meer investeren in het voorbereiden van de
muziek thuis. Bovendien zijn er dikwijls mensen afwezig waardoor we niet effectief kunnen
repeteren.
Wat kan bijdragen:








Remmert maakt een repetitieplanning voor een bepaalde periode. Bovendien zet hij
gezongen , of op piano gespeelde, oefenbestanden en midi,s op dropbox.
Iedereen bereidt zich thuis voor.
Wens van Jeannette en Peter, niet kletsen tijdens stemgroep zingen
Wens van Marijke: niet zachtjes zingen van je eigen partij tijdens stemgroep zingen
Wens van Peter: weet waarover de teksten gaan zodat je de muziek meer
uitdrukking kunt geven.
Stemtest: Remmert heeft de wens dat iedereen een stemtest doet bij een
zangpedagoog. Het bestuur zal met een voorstel komen hoe dit te realiseren.
Iedereen is zoveel mogelijk aanwezig.

8. Bestuurswisseling: Marian treedt af. Hulde en dank! Gea wordt de nieuwe voorzitter! Fijn!
9. Samenstelling en grootte koor:
De huidige projectleden kunnen vast lid worden. Het koor bestaat dan uit 7 sopranen, 8
alten. Dit is voor nu de limiet. Mannen zijn meer dan welkom!
10. Plannen 2019:
 Koordag: zondag 12/5
 zomerconcert: zaterdag 15/6
 korenlint: zondag 15/9
 kerstkorenlint: we beslissen als dit voorbij komt.
 Concert o.a. Bachmotet: februari 2020
11. Uitreiking Koor Lokaal Bokaal
Mathilde ontvangt dit eerbetoon wegens het vervullen van jaren bestuurslid te zijn van dit koor,
en ook nu nog steeds klaar staat met hand/spandiensten, raad en adviezen.
12. WVTTK:
Jeannete adviseert Remmert om mogelijke koorzangers te vinden in het Skandinvistiek
instituut. Remmert speelt dit weer terug naar het koor. Agnes / Jeannette nemen contact op
via facebook.

13. Sluiting:
Aad en Marian worden van harte bedankt voor deze constructieve vergadering

