Notulen van de jaarvergadering van Chordanova d.d. 27 maart 2018 in Activiteitencentrum
Dommelbergen
Afwezig: Annemiek Jongmans, Loesine Buniatova, Mariëlla Donkers, Jos van der Heijden, Francis
Meeus, Annelies Kastelijns, Koos Overbeeke,
Aanwezig:Henk Akkermans, Gonnie van Amelsvoort, Celine Assenberg, Jeanne en Wim Avontuur,
Sirpa v.d. Berg, Guusje van Beurden, Elly Blommaert, Toos van Boekel, Ans van Gils, Peter
Eijsvogels, Pauline en Toon Hamers, Marcella van der Heijde, Jan Herrmann, Annemieke Huijbregts,
Leon Kastelijns, Jeanette In den Kleef, Gerard Krijnen, Bea Kronenberg, Jan Kunenborg, Harrie en
Marion Langeweg, Lida Loonen, Adri Marcelissen, Kristel Meeuwissen, Kees Meulemans, Jan
Ongering, Elly Philippi, Louis Pierik, Anita von Raesveld Meijer, Jekele Raukema, Elly Scheffers,
Anneke Scheurkogel, Stans Smit, Hanneke Smout, Els Tieman, Nico de Voogt, Ineke Voortman,
Anneke v.d. Wal,
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
Toegevoegd Begroting en goedkeuring begroting 2018. e-mail Wim
3. Vaststelling notulen ledenvergadering van 14 maart 2017
De vergadering had geen opmerkingen over de notulen van 14 maart 2017. Hierbij dus goedgekeurd.
4. Jaarverslag van de secretaris
Het bestuur heeft in 2017 8 keer een bestuursvergadering gehouden Verdere vergaderingen
stonden in het teken van ons 30 jarig jubileum. In de ledenvergadering maart 2017 zijn er
suggesties gevraagd voor onze jubileumvoorstelling. Hierop is jammer genoeg geen enkele
reactie gekomen, waardoor muziekcommissie en bestuur aan de slag zijn gegaan met het reeds
door de muziekcommissie geopperde Carmina Burana van Carl Orff.
In 2017 hebben Hans van Zeggeren en Hanneke Michielsen ons koor verlaten en is Toos van
Boekel ons koor komen versterken.
Per 1 januari heeft Kees Meulemans officieus het penningmeesterschap over genomen van Jos
de Wit. Deze functie is in de ledenvergadering van 14 maart officieel bekrachtigd.
Onze activiteiten in 2017 en verder zullen door Nico worden besproken.
5. Kooragenda 2017
We mochten weer optreden in Middelburg.
Dit jaar hebben we onze “buitenlandse”koorreis met groot succes in Maastricht doorgebracht
In het najaar hebben we op een erg vochtige KOM opgetreden
Ons Kerstconcert in deVredeskerk samen met Trebble & Bas was weer volle bak
Kooragenda2018
Het geplande optreden in Hoogvliet heeft al plaats gevonden
13 maart de Kick-off bijeenkomst van de Carmina Burana
Dit jaar zijn we niet ingeloot voor Middelburg VÓLkoren. In plaats daarvan hebben we
3 juni een optreden ter gelegenheid van het Jubileum Oud Oosterhout in de middag
29 september KOM?
6 oktober Jaarfeest de datum is nog voorlopig..
Kooragenda jubileumjaar 2019
Vrijdag, zaterdag en zondag 29, 30 en 31 maart de generale en 2 voorstellingen in de Bussel
De jubileumcommissie bestaat uit de muziekcommissie en het bestuur. Aangevuld met Wim en
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Jan H.
Er zijn diverse werkgroepen met eigen specifieke taken. In elke werkgroep is een bestuurslid de
coördinator naar het bestuur.
Diverse werkgroepen zijn
Facilitair Anita
Financiën Kees
Fundraising Nico
Projectzangers Jeanne en Jan O
PR/communicatie Nico
Techniek Jan H
De volgende personen versterken onze jubileumvoorstellingen
Luisa Kop sopraan
Nico Bolmer Tenor
Richard Spijkers Bariton
Nachtegalen 25 a 30 personen? jeugdkoor
Jurgen Damen slagwerkgroep
Oosterhouts symfonieorkest
Leon Schenkels en Helma Woerdeman Vleugel
Monique Rovers artistieke omgeving
Tot nu al 20 project zangers voor de Carmina.
Dit alles onder de bezielende directie van ons aller Marcella.
Voor de pauze een aantal bekende nummers uit ons 30 jarig bestaan.
Bestuur en muziekcommissie aangevuld met Wim vormen de jubileumcommissie.
Entree jubileum € 25,- incl consumptie en garderobe. We rekenen op 2 volle zalen.
Let op: Op tijd een reminder sturen over de Rabo actie.
6. Jaarverslag van de penningmeester: 2017
 Verantwoording jaarrekening 2017
We eindigen met een verliespost van € 301,11
De jaarverslag is eerder doorgestuurd.
 We hebben per jaar € 1500,- gereserveerd voor ons jubileum
 Begroting 2018 is aangereikt
Bekende inkomsten subsidie, baropbrengst, contributie
Uitgaven repetitiekosten Carmina met extra repetitor, begeleiding excl. Projectzangers.
 Goedkeuring begroting door de ledenvergadering.
Resulteert een negatief saldo van ca. € 900, Contributie blijft onveranderd
 Bevindingen kascommissie
Op 26 maart zijn de bevindingen van de kascommissie aan allen doorgestuurd.
 De penningmeester is hierbij gedechargeerd.
Sirpa en Jan Kunenborg vormden de kascommissie, waarbij Sirpa hiervan voor het tweede
jaar.
Een opmerking van Jan: Notuleer de beslissingen van het bestuur met financiële
consequenties zodat deze altijd beschreven en terug te vinden zijn.
 Benoeming nieuwe kascommissie 2018
Jan Kunenborg blijft en Jan Ongering meldt zich aanals nieuw lid.
Dit wordt volgens een enige leden dus een Janboel.
7. Bestuursverkiezing.
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Aftredend dit jaar Jan Herrmann. Zoals reeds vermeld heeft Sandra zich als bestuurslid terug
getrokken. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld als de reeds genoemde
Annemieke en Henk . Het bestuur stelt voor beide kandidaten op te nemen. Er vindt geen
uitbreiding van het bestuur plaats,
Er zijn geen bezwaren dus iedereen is aangenomen
8. Onze dirigente aan het woord
Marcellla is erg dankbaar voor de steun tijdens de ziekte van haar vader.
Het onderdak bij de diverse evenementen is ook altijd prima geregeld.
Onlangs ontving ze nog een scheurkallender naar aanleiding van onze collecte in Maastricht
De workshop met Richard was ook prima.
We gaan een druk jaar tegemoet. We moeten er met z'n allen voor gaan om tot een geweldig
jubileum te komen.
9. De voorzitter aan het woord
In 2017 hebben we een brief rondgestuurd i.v.m. een goede kwaliteit. Nico dringt nog eens
aan
op de hard nodige discipline nodig voor komend jaar.
Nico pleit voor af en toe zingen zonder map. Dit verbetert zeker de algehele performance.
We werken graag onder het enthousiasme van Marcella. Marcella heeft de volledige directie
van alle geledingen binnen de Carmina Burana.
We gaan Koos meer betrekken in de bestuursvergaderingen, zodat hij ook beter
geïnformeerd is over alle evenementen.

10. Rondvraag en sluiting
Lida: Hebben we wel voldoende ruimte voor de projectzangers? Nico: We hebben t
oestemming
om andere ruimten te gebruiken, zodat we bijvoorbeeld gedeeld kunnen repeteren.
Gezamenlijke repetities met OSO en anderen kunnen plaats vinden in de ruimte die OSO
altijd gebruikt..
Pauline en Ineke zeggen dat akkoord op Carmina wat/te laat in stemming wordt gebracht.
Er is in de ledenvergadering afgelopen jaar om ideeën gevraagd. Hier is geen respons op
gekomen. De muziekcommissie en het bestuur zijn daarop van start gegaan met de
voorbereidingen van de door de MC voorgestelde Carmina. Hier had wat beter over
gecommuniceerd kunnen worden.
Anneke vd Wal: worden we niet ondergesneeuwd? Wij zien erop toe dat alle gastspelers
alleen onze ondersteuning blijven.
Jan Herrmann
Secretaris
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