UITKOMST VAN DE DIGITALE STEMRONDE GEHOUDEN IN PLAATS VAN DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020

De jaarvergadering die gepland stond voor 31 maart 2020, verschoven werd naar 20 oktober
2020 maar ook toen niet kon doorgaan vanwege de nog altijd heersende corona-pandemie,
is uiteindelijk vervangen door een digitale stemming onder de leden om in ieder geval recht
te doen aan de belangrijkste bestuurszaken. In plaats van de notulen van een vergadering is
dit dan ook een verslag van de digitale stemming en de uitkomsten. Ook zullen de vragen
die gesteld werden beantwoord worden.
In de telling is uitgegaan van 47 leden, waarvan 5 leden in het bestuur zitten die niet mee
hebben gestemd over bestuurszaken. Op sommige vragen in de enquête hadden de
bestuursleden, die immers ook gewoon koorlid zijn, gerust kunnen stemmen, maar niet over
alle zaken. Het zou raar zijn wanneer een bestuur zichzelf dechargeerde, om maar een
voorbeeld te noemen. Om onduidelijkheid te vermijden heeft het bestuur zich daarom van
stem onthouden. Zo bleven er 42 leden over aan wie een digitaal stemformulier werd
uitgereikt. Daarvan zijn er 37 ingevuld terug ontvangen. Dit geeft een score van 88% en dat
is ruim boven de voor een rechtsgeldige stemming noodzakelijke 2/3 meerderheid.
Goedkeuring werd gevraagd voor achtereenvolgens de notulen van vorig jaar, het nieuwe
Beleidsplan, het vernieuwde Huishoudelijk Reglement, het voorstel van de kascommissie tot
decharge van de penningmeester, de begroting voor 2020, de herbenoeming van Nico als
bestuurslid en tenslotte het verlenen van decharge aan het bestuur.
Algemeen
Er zijn negen opmerkingen geplaatst over de mooie presentatie van de geplande
vergadering, de volledigheid, de lay-out en het vele werk wat bestuur gedaan heeft.
De notulen over verenigingsjaar 2018
zijn door allen goedgekeurd; er kwamen ook geen vragen over.
Het nieuwe Beleidsplan voor de jaren 2020 – 2025
is door iedereen goedgekeurd. Wel kwamen daar de volgende vragen en opmerkingen bij:
Louis: Er staan te veel informatieve zaken in het beleidsplan die ook in andere documenten
staan. Bv. informatieboekje, bestuursstructuur, statuten en huishoudelijk regelement.
Bestuur: Het klopt dat bepaalde onderdelen in verschillende documenten terugkomen, maar
als het goed is vullen de documenten elkaar juist aan. Bij het samenstellen van een volgend
beleidsplan zal extra gelet worden op overbodige doublures. Het informatieboekje is
overigens niet bestemd voor leden maar voor externe belangstellenden; dit document staat
los van de andere drie.
Louis: In het beleidsplan staan de acties in groen aangegeven. Wat ik nu mis in het
beleidsplan is dat deze concrete acties nog niet zijn geformuleerd. Toch is dit belangrijk,
daar dit anders dreigt uit te lopen op: “Ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef
zoals het was”
Bestuur: Nu het nieuwe beleidsplan door de leden is goedgekeurd is het inderdaad aan het
bestuur om de actiepunten concreet te maken. Het bestuur zal prioriteit aanbrengen en een
planning maken op deze actiepunten met een datum wanneer ieder actiepunt gereed zal
zijn. Dit zal een vast agendapunt worden op de maandelijkse bestuursvergaderingen.
Ans: wil zich graag al opgeven voor de kledingcommissie.
Bestuur: Dit is een van de actiepunten uit het beleidsplan waar we in de nabije toekomst op
terug zullen komen. Hopelijk wordt dit punt snel weer actueel.
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Pauline: Het risico dat er ineens veel koorleden bijkomen schat ik niet hoog in. Maar meer
dan 50 koorleden lijkt mij absoluut niet wenselijk.
Bestuur: We gaan er niet vanuit dat we meer dan 50 leden zullen hebben in de toekomst.
Wim: Als er geen (online) vergadering wordt gehouden betwijfel ik of deze stemming
rechtsgeldig is.
Bestuur: De Tijdelijke Wet Covid-19 (Spoedwet) geeft ons de mogelijkheid het stemrecht uit
te voeren middels een elektronisch communicatiemiddel. Wanneer dit niet in de statuten
staat hoeven deze hiervoor niet speciaal gewijzigd te worden. Het bestuur heeft naar eer en
geweten gehandeld in de overtuiging dat stemmen op deze manier op dit moment de beste
oplossing voor alle leden was.
Huishoudelijk Reglement
is door iedereen goedgekeurd. Geen verdere vragen of opmerkingen.
Financiën
1. Voorstel kascommissie tot dechargering van de penningmeester
Krijgt ieders goedkeuring. De volgende opmerking werd geplaatst:
Jan O.: Zoals opgemerkt maken we de komende jaren ons spaargeld op. Nu zijn we toch blij
dat we spaargeld hebben; kunnen we tenminste Marcella doorbetalen. Ik ben voorstander
van een buffer van ongeveer een halve jaarbegroting.
Bestuur: Het klopt dat we de komende jaren meer uitgeven dan dat er binnen komt in de
kas van Chordanova. Wel moet worden opgemerkt dat we een aanzienlijk bedrag
reserveren voor het 35-jarig jubileumconcert in 2024, namelijk 1000 euro per jaar. De
reserves in 2024 zijn volgens de huidige begroting 4260 euro. Laten we afspreken dat we
tegen die tijd zullen bezien wat de actuele cijfers zijn zodat we in 2025 toch weer kunnen
rekenen op voldoende reserve.
2. Lange termijn begroting
Marleen: In de meerjarenbegroting is voor 2020 €475 opgenomen voor de website (4510)
Voor alle volgende jaren is dit € 128. Hoe is dit verschil veroorzaakt?
Bestuur: Er wordt hard gewerkt aan het bouwen van een nieuwe website. Het opzetten van
die site kost extra geld. Wanneer hij eenmaal klaar en in gebruik is, zal het onderhoud
goedkoper zijn.
3. Nieuwe kascommissie
Op het onderdeel wie er zitting wil nemen in de kascommissie hebben de volgende leden
positief gereageerd: Koos Overbeeke, Jos van der Heijden en Jan Ongering wordt onze
reserve. De kascommissieleden zullen, na een kort gesprek met de penningmeester, de
beschikking krijgen over de ‘Handleiding voor kascontrole’.
4. Begroting 2020
Is zonder verdere vragen door iedereen goedgekeurd.
Herbenoeming van Nico als bestuurslid
Een ruime meerderheid gaat akkoord met een volgende bestuurstermijn van Nico. Eén
persoon geeft aan niet akkoord te gaan omdat, 4 weken voorafgaand aan de ALV, niet
gevraagd is of er tegenkandidaten zijn die de benodigde handtekeningen verzameld
hebben. Nu dit niet gedaan is wordt de mogelijkheid om te kunnen kiezen gemist.
Bestuur: Op zondag 1 maart j.l. is via de aankondigingsstukken van de Algemene Leden
Vergadering vermeld Nico dit jaar aftredend is. Het was misschien vollediger geweest om de
koorleden officieel uit te nodigen zich als tegenkandidaat van Nico op te werpen. Echter,
nergens in onze documenten staat dat het bestuur hiertoe verplicht is. In de praktijk zijn
leden ook altijd alleen expliciet uitgenodigd als het bestuur te klein dreigde te worden door
aftredende leden die niet herkiesbaar waren. Mensen die graag zitting willen nemen in
bestuur of muziekcommissie of als koormeester willen optreden kunnen zelf actie
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ondernemen door het verzamelen van minimaal vijf handtekeningen en deze af te geven bij
het bestuur.
Dechargeren van het bestuur
Het bestuur wordt unaniem en zonder verdere vragen en opmerkingen gedechargeerd.
Van de dirigente
Beste Chordanovaren, een terugblik op 2019 is natuurlijk een terugblik vol met lof voor jullie
en alle organisatie vanuit commissies en bestuur. Natuurlijk was het ‘t jaar van het 30-jarig
jubileum; over dit prachtige concert is natuurlijk al veel gezegd, maar wat was het
fantastisch! Al dat werk van ons heeft geloond. En ik zeg heel bewust ons, want als dirigent
ben je altijd afhankelijk van iedereen. Ik denk nog steeds met veel enthousiasme terug en wil
specifiek ook nog Leon bedanken voor zijn wederom erg fijne samenwerking en het
vertrouwen. We hebben veel concerten gegeven in 2019 en wat missen we dat nu erg in
2020. Maar wat ben ik dankbaar dat ik jullie dirigent mag zijn, zowel om mijzelf te
ontwikkelen, samen muziek te maken en ergens naar toe werken als ook het fijne sociale
aspect bij Chordanova. Dat is echt een kracht van Chordanova! Dit is ook zo mooi naar
voren gekomen tijdens de reis naar Munster, op het ene moment lekker sociaal en het
volgende moment vol concentratie in de Poolse kerk mogen zingen (de fles wodka staat nog
als aandenken in mijn kast thuis….ja, nog onaangeroerd ;-)….).
Ik ga voor nu afronden, want er is over 2019 al zoveel gezegd en geschreven. Ik ben trots
wat we met elkaar neerzetten en zal jullie allemaal dit jaar (2020) nog een verrassing sturen,
maar ik verklap nog niet wat ;-) Op naar nog meer samen zingen en muzikale succes met
Chordanova en voor nu zeg ik blijf gezond!
Van de voorzitter
Met de terugblik op 2019 sluit ik me volledig aan bij de woorden van Marcella. Ook is eerder
vermeld dat wij ons zelf gelukkig mogen prijzen met Marcella als dirigent en dat doe ik
hierbij nogmaals. Wie anders had ons jubileumconcert met de aanloop ernaartoe zo
uitstekend kunnen leiden Ook van de projectzangers en zangeressen zijn diverse
complimenten ontvangen voor Marcella en niet alleen voor Marcella. Ook allen die op wat
voor manier dan ook geholpen hebben bij de organisatie van het Jubileum concert, hierbij
nogmaals heel veel dank want ook de organisatie heeft vele complimenten gehad en niet in
de laatste plaats gezorgd voor twee maal een uitverkochte grote zaal van de Bussel. Ook de
andere concerten in 2019 waren een succes en ik noem de reis naar Munster en de
Kerstuitvoering. De reis was weer tot in de puntjes verzorgd en vooral het opluisteren van de
dienst in de Poolse kerk staan ons allen nog goed bij. Het was voor velen een blik terug in
de tijd en onze zang werd met veel plezier ontvangen zo vernamen wij van velen na de
dienst. Het Kerstconcert was als vanouds weer bijzonder en een volle VredesKerk genoot
van onze kerstliederen. Kortom een jaar om lang van na te genieten en van hieruit nogmaals
een dank aan alle leden en “Vipper’s” die de organisatie van deze evenementen hebben
helpen ondersteunen. 2020 begon heel anders en werd heel voelbaar toen op 15 maart de
lockdown een feit was. Gelukkig konden we leden verrassen met een fotoboek waar met
name Jan Hermann heel veel werk van heeft gemaakt. Ook aan hem nog een speciaal
bedankt voor het prachtig resultaat. De rest van dit jaar is het behelpen en we beseffen dat
het weinige repeteren wat we doen maar voor ongeveer de helft van ons koor is weg gelegd.
Toch willen we dat de wel aanwezige leden niet onthouden omdat het sociale aspect hiervan
voor de aanwezige leden, zwaar weegt. We studeren hoofdzakelijk op bestaand werk met zo
nu en dan een nieuw nummer waarvan we hopen dat wanneer we weer met z’n allen
kunnen repeteren ook deze nummers snel door iedereen kunnen worden opgepakt. Ik sluit
me bij de woorden van Marcella aan door iedereen een gezonde voortzetting van het jaar
toe te wensen
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