Notulen Algemene Jaar vergadering Haarlems Koor Lokaal 31-03-2021
Aanwezig: Jeanette, Kris, Marijke, Geja, Agnes, Liesbeth, Ron, Anneke, Huub, Barbara, Marian,
Corine, Mathilde, Aad, Afra, Remmert (sluit later aan).
Afwezig: Kris, Dolf
Deze vergadering vindt plaats via ZOOM
1.Welkom en vaststellen agenda



Geja heet iedereen welkom en opent de vergadering.
De agenda wordt vastgesteld.

2. Notulen 22-2-2020:


Goedgekeurd.

3. Vaststellen inhoudelijk jaarverslag 2020;
Geja heeft dit verslag tijdens de nieuwjaarsviering voorgelezen. In deze vergadering krijgt zij wederom
complimenten voor dit mooi geschreven jaaroverzicht.
4. Financiën
a) Toelichting penningmeester
Marijke licht onze financiële situatie toe. Dit wordt zo duidelijk gedaan dat er geen vragen zijn.
b) Verslag kascommissie:
Mathilde en Liesbeth hebben de kas gecontroleerd. De penningmeesters worden bedankt
voor hun zorgvuldig gearchiveerde kas. De commissie adviseert de vergadering het bestuur
decharge te verlenen. Dit wordt gedaan. Kascommissieleden 2022 zijn: Ron en Liesbeth
(Liesbeth treedt 2022 af )
c) Begroting 2021:
Marijke licht deze duidelijk toe. De begroting wordt goedgekeurd
NB: Marijke heeft haar taak als waarnemend penningmeester super goed uitgevoerd en krijgt hiervoor
een groot compliment en heel veel dank.
Tip Mathilde: Vanwege de Corona heeft de Kring ons geen huur laten betalen voor de repetitieruimte.
Dit verdient een bedankje. Het bestuur gaat dit doen.
Contributie en salaris Remmert: De contributie voor de koorleden wordt gehalveerd. Remmert
behoudt zijn volledige vergoeding.
Opmerking Mathilde: Zij had liever gezien dat we het besluit over de vergoeding van Remmert in een
eerder stadium met het gehele koor hadden gedeeld. Het bestuur erkent dat er te overhaast is
gehandeld en heeft daarom het besluit genomen om dit tijdens deze vergadering opnieuw aan de orde
te stellen.
5. Mondeling verslag commissies:
a. PR commissie




Ron: Heeft het programma boekje voor het Bach concert gemaakt en blijft dit ook voor de
aankomende concerten doen.
Agnes: heeft de pr geregeld voor de kranten en een prachtige recensie weten te krijgen. Voor het
komende concert zal Agnes vanwege de zorg voor Fokke, alleen stukjes schrijven wanneer hier
een gerichte opdracht voor wordt gegeven.
Barbara: kaartverkoop via de website is een succes gebleken. Barbara ontvangt de complimenten
voor het actueel houden van de website. Dropbox zal voortaan overbodig zijn omdat Barbara alles
op de website heeft overgezet. Er wordt gesproken over hoe actueel Facebook nog is en of
instagram niet een beter alternatief zal zijn. Geja gaat dit onderzoeken. Barbara wil dan

gemachtigd zijn. Er wordt een aanvullende pr-commissie aangesteld die een plan gaat maken hoe
we leden kunnen werven die met het Faure concert mee willen gaan zingen. Het doel is dat
wanneer het toegestaan is om weer te zingen, we bij aanvang van de repetities met voldoende
mannen stemmen zijn om dit met elkaar te kunnen instuderen. Marian, Huub en Barbara zullen
spoedig een afspraak gaan maken.
b.

Kledingcommissie:
Marijke en Jeanette gaan hier mee door.

c.

Eet club:
We kijken terug aan de gezellige bijeenkomst bij Hoeve Duin en Kruidberg, en wanneer Corona
het toelaat zullen er weer initiatieven worden genomen.

d. Muziekcommissie
Iedereen heeft de mogelijkheid om een voorstel te doen. Zo heeft het verzoek van Huub ertoe
geleid dat we komend concert het requiem van Faure gaan zingen. We spreken af dat dit soort
voorstellen voortaan officieel via de mail worden gecommuniceerd en niet via de groepsapp.
Agnes refereert naar haar actie van een aantal jaren geleden dat zij een enquête heeft gehouden
om muziek wensen te inventariseren. Jeanette gaat dit binnenkort herhalen.
e. Jubileumcommissie:
Marijke, Kris, Marian,
Ons koor bestaat inmiddels 31 jaar! Wanneer duidelijk wordt wanneer we weer mogen zingen en
concerten mogen organiseren, zal deze commissie weer actief worden:
6. Vaststelling Wijziging Huishoudelijk Reglement.
Marijke en Peter hebben het HR overzichtelijk en up-to-date gemaakt. We vinden allemaal dat dit
inderdaad het geval is en keuren dit goed. Met dank aan Marijke en Peter
7. Bestuurswisseling en rooster van aftreden;
a. Aad treedt af en wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid. Hierdoor onstaat een
vacature penningmeester: Marijke gaat tot de herfst door. De vacature wordt dan opnieuw
uitgezet. Marian en Mathilde hebben aangegeven dat zij dan mogelijk tijd hebben om deze post te
bekleden.
b. Afra geeft aan dat zij nog een jaar de secretaris taken wil doen. Omdat Geja aangeeft dat zij in
2022 wil stoppen met haar voorzittersrol besluit Afra om m.i.v. heden te stoppen. Anneke neemt
deze taak over. Het positieve gevolg hiervan is dat we als bestuur gefaseerd aftreden en goed
kunnen overdragen.
c. Geja geeft aan dat zij in 2022 gaat stoppen met haar taak als voorzitter. Liesbeth wil deze taak
gaan overnemen.

7. Toekomstmuziek:


Remmert komt in de zoom vergadering en wordt bijgepraat door Geja. Hij is blij dat hij tijdens
de Corona blijft doorbetaald.
Plan voor het eerste concert: requiem van Faure aangevuld met bv liederen van Faure
gezongen door solisten en een instrumentale bijdragen van het ensemble dat ons begeleidt
tijdens het requiem. Er wordt nog nagedacht hoe en of dit te combineren is met een
jubileumconcert. Actie jubileumcie: Marijke, Kris, Marian



Korenlint wordt georganiseerd in het weekend van 11 en 12 september. indien Corona dit
toelaat. Wij doen hieraan mee. Remmert denkt na en maakt een plan wat haalbaar is om dan
te kunnen uitvoeren.



Repeteren: Remmert stuurt ons via de mail wat we kunnen oefenen thuis.
Hij wijst ons op de mogelijkheid om met Jamulus te kunnen zingen online. Moucheron
experimenteert hiermee. Afra houdt vinger aan de pols om te horen hoe succesvol dit bij
Moucheron verloopt.

8. WVTTK: geen bijzonderheden
9. Rondvraag en mededelingen.







Mathilde bedankt het bestuur voor de inzet.
Corine ervaart de afstand Beverwijk Haarlem als een belemmering om een bijdrage te
kunnen geven aan “klussen” die door de koorleden worden gedaan. Het is nu even niet
anders.
Jeanette kijkt uit naar de enquête en gaat deze ook initiëren
Barbara ziet weer licht aan de horizon en toekomst voor ons koor
Agnes zegt het koor heel belangrijk te vinden en verlangt ernaar weer te kunnen zingen
Marian ervaart een sterke kern in het koor die door wil gaan

10. Sluiting.
Geja dankt iedereen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

04-04-2021
Afra Essen
Secretaris

