Verslag jaarvergadering 9 februari 2017
Afwezig: Hanneke, Greetje, Marie-Rose, Anja, Cobi, Christina, Dorine
1. Opening
Nel heet iedereen welkom, speciaal de nieuwe leden Gea, Madelon en Marjo.
2. Mededelingen
 We doen niet mee met The Passion: te laat en het kostenplaatje is nu heel anders.
Nog niets van Tom van Ginkel gehoord, dus voor dit jaar is het van de baan.
 De stemtest loopt, dit is voor ieder 10 minuten. Als iedereen geweest is, zal Grietje een
verdeling maken.
 In overleg met Grietje willen we 2 koormeesters/juffen die tijdens optredens het voor het
zeggen hebben qua opstelling, zodat er geen discussies meer ontstaan.
Anita en Ada de G. bieden zich aan.
 Facebook: wie wil onze facebookpagina bij gaan houden?
Karin maakt de pagina aan. Door interactie met het bestuur en leden zetten we er interessante
nieuwtjes en foto’s op. Foto’s spreken erg aan en het bereik is groter.
Gea wil dit wel samen met Karin opzetten en daarna zal Gea de pagina bijhouden.
 Groepsapp is ter informatie, dus niet op reageren, alleen als erom gevraagd wordt, b.v. over
meerijden. Als er iets op de site komt volgt er een bericht via de app.
 Nel bedankt nogmaals iedereen voor de geweldige inzet tijdens ons 12½ jarig feest en afscheid
van Flora.
3. Jaarverslag 25-2-2016
Zonder op- of aanmerkingen wordt het verslag goedgekeurd.
4. Jaaroverzicht
Het samen optreden met het politiekoor was een succes, voor herhaling vatbaar.
Vraag aan Tine om aan Hans te vragen of er mogelijkheden zijn.
Afgelopen jaar hebben we niet zoveel optredens gehad, een PR-commissie is welkom voor meer
optredens. Daarbij denken we ook aan eventuele vaste sponsors. Hester denkt erover na om
misschien iets met PR te gaan doen. Hester heeft contact met Heerenwegen in Zeist voor een
optreden. Ieder lid mag actief op zoek gaan naar optredens.
5. Financieel overzicht
Weer complimenten voor Karin: de stukken zien er gelikt en fantastisch mooi uit!
Ans had een foutje ontdekt in de toelichting bij optredens: het bedrag moet € 575,-- zijn en niet
€ 1.385,--.
6. Slotavond en 6 juli 2017
Grietje wil graag op deze laatste oefenavond een miniconcert geven voor wat familieleden. We
zoeken daar een andere locatie voor, dit moet nog verder uitgewerkt worden in overleg met
Grietje. De slotavond willen we hier aan vastplakken.

7. Rondvraag
Marjo: zijn optredens op de donderdag? Heel soms is dit het geval, maar meestal niet.
Ank: vindt dat het bestuur het goed doet. Dank voor je compliment!
Margreet: is er een evaluatie geweest met Grietje? Nee, niet echt, ze blijft.
Hoe gaat het nu verder met de muziekcommissie? Het oude repertoire zeker bewaren voor
optredens in bejaardenhuizen e.d. De muziekcommissie blijft bestaan, ook om nieuwe liedjes te
zoeken, input van koorleden is altijd welkom.
De liedjes hebben geen nummer, staan op alfabet, dit is praktischer als er liedjes tussenuit gaan.
Hebben we een uitnodiging gehad voor het korenfestival in Houten? Nee, niet gehad, ook daar zijn
kosten aan verbonden.
Is de opzegtermijn nog halfjaarlijks na de contributieverhoging? Nee, dit is aangepast in het
huishoudelijk reglement wat binnenkort op de website komt.
Hester: Welke sponsors waren er voor Hope North? Die staan nog op de site van 12½ jaar.
Rika: wil wel met haar accordeon en het koor blijven oefenen, zeker als we tijdens optredens oude
liedjes zingen. Dit gaan we met Grietje overleggen. Er is in het nieuwe repertoire een lied waar
Grietje de accordeon bij wil hebben, daar schrijft ze een partij voor.
Corry: we zijn niet altijd compleet, daar mag het bestuur mensen toch op aanspreken?
Het is wel je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk aanwezig bent
op de repetities!
Anne: de oude liedjes moeten wel geoefend worden als we op gaan treden. Ook dit wordt met
Grietje besproken.
Anita: we moeten de start- en pauzetijden goed aanhouden!!!
Is het een idee om flyers uit te delen als we een optreden hebben? Zeker een prima idee, dit moet
nog uitgewerkt worden.
Madelon: krijg ik ook de oude liedjes, zitten nu niet in de map? Ja, ook voor Gea en Marjo.
Trudy: waarom is Grietje niet bij de jaarvergadering aanwezig? Zij is geen lid en voor haar is dit
werk.
Gerda: jullie mogen vast na gaan denken over ons 3e lustrum over 2 jaar.
Laatste rondvraag: Grietje en nieuwe werkwijze?
 Hoe bevalt het thuis afluisteren en instuderen van de stempartijen?
Ideaal / je kan je eigen tijd indelen / sommigen hebben beperkt tijd
Anita helpt Ans met muziek op stick of telefoon te zetten, dan kan ze bijvoorbeeld in de auto
luisteren.
 Wat vinden jullie van Grietje?
Enthousiast / spontaan / grote overgang / aankondiging tijdens optreden heel goed.
Nabranders:
 Deelname Supervoices, info van Anita via mail
 Huishoudelijk reglement, komt op de site ter goedkeuring
 Wat velen niet weten is dat Bas (zoon van Anja die afgelopen week is overleden) de bouwer is van
onze website en hij heeft Karin geleerd hoe ermee te werken!
Na afloop zijn we even stil om te proosten op Bas!

