NOTULEN
van de Algemene Leden Vergadering van Chordanova
op dinsdag 13 juli 2021
om 21.30 uur in Theater De Bussel.
Aanwezig: Adri Marcelissen, Anita von Raesfeld Meyer, Anja Jansen, Anneke Scheurkogel,
Annelies Kastelijns, Annemie de Coninck-Vossen, Bea Kronenberg, Elly Blommaert, Elly
Scheffers, Els Tieman, Francis Meeus, Gerard Krijnen, Ans van Gils, Harrie en Marion
Langeweg, Henk Akkermans, Ineke Voortman, Jan Kunenborg, Jeanne en Wim Avontuur,
Jekele Raukema, , Koos Overbeeke, Kristel Meeuwissen, Lida Loonen, Louis Pierik, Marcella
van der Heijden-Keijzer, Nico de Voogt, Peter Eijsvogels, Sirpa van der Berg, Stans Smit,
Annemieke Huijbregts
Afwezig: Hanneke Smout, Guusje van Beurden, Jos van der Heijden, Gonnie van
Amelsvoort, Leon Schenkels, Mariëlla Donkers, Toon en Pauline Hamers, Annemiek
Jongmans, Toos van Boekel, Elly Philippi, Ineke Thijssen, Jan Herrmann, Jan Ongering,
Jeanette In den Kleef, Kees en Marleen Quist
1. Opening door de voorzitter om 21.30 uur.
2. De agenda wordt vastgesteld.
3. Toelichten en vaststellen uitslagen enquête november 2020.
Henk vertelt: de voor 31 maart 2020 geplande ALV kon geen doorgang vinden
vanwege de pandemie. De vergadering werd uitgesteld tot oktober, maar opnieuw
lukte het niet om te vergaderen. Dankzij de covid-wet werd het mogelijk om in plaats
van een jaarvergadering een rechtsgeldige enquête onder de leden te houden. Een
unieke gelegenheid, waar we graag gebruik van maakten. Van de leden vulde 88% de
digitaal verspreide enquête in. In de uitwerking staan ook vragen van de leden
vermeld en de antwoorden daarop vanuit het bestuur. De notulen van de ALV over
2019, het nieuwe Beleidsplan en het aangepaste Huishoudelijke Reglement werden
middels de enquête goedgekeurd. Nico was als bestuurslid aftredend en herkiesbaar:
hij werd opnieuw benoemd. Ook een nieuwe kascommissie werd benoemd: twee
leden en een reserve lid, zoals verplicht is. De financiële cijfers werden goedgekeurd
en het bestuur werd gedechargeerd. Niemand heeft verder vragen over de uitslag van
de enquête.
We hebben nog altijd te maken met de corona-pandemie, dus het is niet verwonderlijk
dat niet iedereen vanavond aanwezig is. Gelukkig zijn voldoende leden aanwezig om
besluiten te kunnen nemen. Alleen voor wijziging in de statuten is 2/3 aanwezigheid
verplicht, maar dat is vanavond niet aan de orde.
4. Jaarverslag van de secretaris
Annemieke: In het kalenderjaar 2020 is het bestuur elf keer bij elkaar gekomen,
waarvan driemaal digitaal.
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In maart veranderden de koorrepetities: van live repetities gingen we naar digitale
bijeenkomsten. In eerste instantie twee stemgroepen op een avond, waardoor
iedereen eenmaal per twee weken aan bod kwam. Na de zomer, toen we weer
mochten samenkomen, vonden onze repetities plaats in de grote zaal van theater De
Bussel; onze ruimte in wijkcentrum Arkendonk werd als te klein en daardoor onveilig
bestempeld. Toen in november De Bussel dicht ging vanwege de algehele lockdown
hebben we de digitale bijeenkomsten opnieuw opgepakt, nu wekelijks.
Vanwege de pandemie kon onze jaarvergadering over het jaar 2019 niet plaatsvinden.
Tweemaal werd hij uitgesteld en uiteindelijk vervangen door een digitale enquête die
eind oktober aan de leden werd verstuurd.
Eind maart, op of rond de datum waarop de ALV in eerste instantie gehouden zou
worden, werden de leden verblijd met een fotoboek dat ons 30-jarig jubileum prachtig
in beeld bracht. De bestuursleden gingen per fiets of auto iedereen af om het boek
persoonlijk af te geven. Op dezelfde manier werden in de week voor Kerst bij alle
leden kerstcadeautjes rondgebracht; alles om de onderlinge band te verstevigen.
In 2020 verschenen 54 nieuwsbrieven. Aan het begin van de eerste lockdown en na
het overlijden van Kees verschenen veel extra edities, vandaar dit vreemde aantal.
Annemie de Coninck-Vossen kwam ons koor in oktober versterken; we raakten helaas
ook twee koorleden kwijt: in juni namen we definitief afscheid van Kees Meulemans;
eind december verliet Celine Assenberg om gezondheidsredenen ons koor.
5. Evaluatie 2020 en vooruitblik naar (de 2e helft van) 2021.
Anita: Het was een raar koorjaar: 2020. Als vanouds hielden we een nieuwjaarsborrel;
verschillende leden konden in februari nog meedoen aan een voorstelling in theater
De Bussel van Hendrik Groen, maar in maart stopte alles. (Niet gememoreerd op de
vergadering maar daarom niet minder belangrijk: bij de uitvaart van Kees op 1 juli
kwam het koor voor het eerst sinds maanden weer bij elkaar en ondanks de trieste
aanleiding verstevigde dit de band tussen de koorleden enorm.) Het koorgevoel kwam
pas echt terug toen we in juli eenmalig in de Floraliatuin op gepaste afstand van elkaar
samen konden zingen. Helaas zijn meer afspraken dit jaar afgezegd dan doorgegaan.
2021 Begon met repetities via Zoom. Gelukkig mogen we sinds kort weer ‘echt’
repeteren; onze jaarlijkse barbecue op 20 juli zal naar verwachting gewoon door
kunnen gaan.
Voor zaterdag 25 september staat een workshop gepland, houd de tijd van 10.00 tot
15.30 uur hiervoor alsjeblieft vrij.
Tot half oktober kunnen onze wekelijkse repetities plaatsvinden in theater De Bussel.
Waar we daarna kunnen repeteren, dat moeten we even afwachten. Veel is nog
onzeker, ook het doorgaan van ons op zaterdag 2 oktober geplande koorfeest. En
onze optredens met Kerst op 19 en 23 december; houd de data in ieder geval vrij.
6. Jaarverslag van de penningmeester.
Jan: Het belangrijkste financiële besluit afgelopen jaar was het verlagen van de
contributie. Dat was mogelijk omdat veel niet doorging en we weinig kosten maakten.
Hij licht de cijfers kort toe en vraagt of iemand nog een vraag heeft. Dat blijkt niet het
geval. Wim had last minute een vraag per mail toegestuurd; het antwoord daarop volgt
nog, maar de door hem geconstateerde fout is door het bestuur ook opgemerkt. Nico
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vertelt dat Henk als 2e penningmeester fungeert volgens de nieuwste voorwaarden.
Het bestuur wordt gedechargeerd en daarmee ook de penningmeester.
Jan stelt voor de mensen van vorig jaar te herbenoemen voor de nieuwe
kascommissie. Dit zijn Jos van der Heijden, Koos Overbeeke en als reserve Jan
Ongering. Alle leden stemmen hiermee in.
7. Verkiezing nieuwe leden voor bestuur en muziekcommissie.
Anita was aftredend en herkiesbaar. Aangezien er geen nieuwe aanmeldingen zijn
wordt zij herkozen. Hetzelfde geldt voor Jan Ongering, die als lid van de
muziekcommissie aftredend en herkiesbaar is en aftredend koormeester Koos, die
zich eveneens herkiesbaar heeft gesteld. Alle drie blijven zij nog een termijn in functie.
8. De dirigente aan het woord.
Marcella noemt 2020 een enerverend jaar. In februari had ze nog nooit van Zoom
gehoord en binnen enkele weken was Zoom niet meer weg te denken uit ons leven.
Het was even wennen om digitaal te repeteren, maar het bleek wel de beste oplossing
om iedereen te zien. Een artikel in het NRC over digitale koorrepetities leidde tot een
item bij Goedemorgen Nederland, waarbij Marcella, geflankeerd door enkele
welwillende Chordanovaren, heel even in de nationale belangstelling stond.
Ook de laatste maanden met Zoom-sessies werden doorstaan, als kostte het soms
niet alleen van de leden, maar ook van Marcella veel energie. Ze hoopt erop dat we
snel weer samen kunnen optreden en wenst iedereen een goede zomer.
Annemie reageert: geweldig zoals Marcella het allemaal heeft opgepakt. Chapeau
voor haar en voor de manier waarop we doorgegaan zijn met repeteren.
9. De voorzitter aan het woord.
Nico dankt allereerst Annemie voor de mooie woorden voor Marcella. Als consul ziet
hij verschillende zaken ook van de KBZON- kant en hij weet dat slechts een select
aantal koren is doorgegaan met repeteren. Zoiets begint bij de dirigent, dus alle lof
voor Marcella. Dikke complimenten verder voor Jan Herrmann, die vele uren heeft
gestoken in de samenstelling van het fotoboek. En Henk wordt geroemd voor het
bouwen van de nieuwe website. Henk reageert: het valt hem op hoe vaak mensen de
website proberen te hacken. Dat gebeurt zelfs enkele keren per week.
Nico bespreekt vervolgens het beleidsplan en de vraag van Louis of er met de daarin
genoemde punten ook iets gedaan wordt. Hij licht de meerjarenplanning toe en ook
welke punten nu al tot actie leiden.
In september aanstaande komt de muziekcommissie bijeen om de repertoirelijst door
te lichten en te vernieuwen. Eenmaal per 2 jaar is een workshop ingepland. Locaties
voor uitvoeringen liggen onder de loep; ook de uitstraling van het koor krijgt aandacht.
We zijn op zoek naar een tweede begeleider die Leon kan vervangen tijdens
repetities. Wie iemand kent mag het laten weten. Leon wil ons waarschijnlijk best nog
tijdens optredens begeleiden, maar wij willen graag vaker begeleiding tijdens repetities
en dat zou voor Leon wel eens wat veel kunnen worden. Peter stelt voor een
advertentie op te stellen op onze website, of via H19 op zoek te gaan. Jekele kent
mogelijk ook een kandidaat voor deze functie die hij zal vragen.
We denken er over na hoe de veroudering binnen het koor tegen te gaan. In feite zijn
we op zoek naar jongere leden. En wanneer iemand zich als potentieel nieuw lid meldt
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zijn we er druk mee om hem of haar meteen in de watten te leggen. Onze mooie
nieuwe website en de informatieboekjes helpen daar al aan mee. Iedereen wordt
gevraagd deze boekjes, die bij Nico te verkrijgen zijn, in ruime mate te verspreiden.
Wim vraagt of we ook wel aandacht geven aan de stemsoorten. Momenteel zoeken
we een eerste sopraan en een bas. Peter stelt voor ook dit te adverteren. Sponsoren
trekken lukte met de Carmina Burana prima. Met dank aan Paul van den Berg hebben
we een ware fanclub gekregen. Nico vertelt trots te zijn op Chordanova: op de leden
en op het bestuur.
10. Rondvraag
Anita: Wat is er geregeld voor de barbecue? Ad Pieters van Wijkcentrum Arkendonk
stelt drie zalen en de binnenplaats ter beschikking. Het wordt mooi weer dus hopelijk
kunnen we buiten op afstand van elkaar de eerste helft van ons koorjaar afsluiten.
Alles staat of valt met eigen discipline; iedereen wordt verzocht zijn of haar
verantwoording te nemen. Peter twijfelt over zijn aanwezigheid volgende week
vanwege de huidige situatie waarin het aantal besmettingen snel oploopt. Hierin is hij
waarschijnlijk niet de enige.
Marion: corrigeert de eerder foutief genoemde datum van ons Kerstconcert.
Jeanne: wil graag het bestuur bedanken voor alle inspanningen van het afgelopen
jaar.
De vergadering wordt gesloten om 22.30 uur.
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