Verslag jaarvergadering 1 februari 2018
Afwezig: Hester, Joke K., Anja, Paula, Dorine, Corry
1. Opening
Nel heet iedereen van harte welkom en is blij dat er zoveel leden aanwezig zijn.
2. Mededelingen
- Lidmaatschap Corry: we mogen haar niet vergeten, zij blijft lid zonder contributie te betalen.
Mocht ze terug willen komen, kan dat.
- Lief- leedpot: Cobi wil deze pot wel beheren, iedereen geeft € 3,- aan haar voor bloemen aan
zieke leden, kaartje naar degene die oma wordt, kroonjarigen e.d. Momenteel doet Lia dat.
- PR opstarten: Hester had zich hiervoor opgeworpen, maar heeft er niet aan gedacht. Liever 2
personen die zich in gaan zetten meer optredens te krijgen. Optreden op donderdag kost ons
het minst en kan dus ook af en toe. Ook bejaardenhuizen, Zonnebloem e.d., dan een combi
maken van nieuwe en B-liedjes. Margreet wil eerst meer weten wat de PR inhoudt, voordat ze
zich erin stort. Iedereen mag natuurlijk meedenken.
- Website: nieuwere foto’s komen z.s.m. op de site, Karin en Nel doen hun best.
- Informatiekanalen: de website wordt steeds meer gebruikt, zo ook de app, liever geen mail
meer gebruiken.
3. Input leden
- Is er al zicht op een nieuwe locatie: tot het eind van dit jaar zijn we in ieder geval onder de
pannen. Hierover kunnen we nog geen uitspraak doen. De contributie gaat zeker niet omhoog!
- Liedkeuze: de 4 redeloze zangen worden door een aantal niet leuk bevonden. Greetje vertelt er
straks wat meer over vanuit de muziekcommissie.
- Uit het hoofd zingen: dit is voor de meesten niet makkelijk, maar het hoeft ook niet. Probeer
het wel zoveel mogelijk, zodat je niet alleen maar in je boekje sta te staren.
- Verjaardagsritueel: sommigen vinden dit echt niet leuk, dan geef je dat in de pauze door aan
Grietje.
4. Goedkeuring jaarverslag 9-2-2017
Geen op- of aanmerkingen, daardoor goedgekeurd.
5. Jaaroverzicht
Iedereen heeft een stemtest gehad, en naar aanleiding daarvan zijn sommige leden verschoven
naar een andere stempartij.
Sinds dit seizoen heeft vrouwenkoor Eigen Wijs een eigen Facebookpagina, die wordt beheerd door
Gea.
Ook de groepsapp werkt goed en het gebruik van de website wordt ook wat vertrouwder. 6 juli
hebben we een miniconcert ter afsluiting van het seizoen gehouden bij Anne in de Fruitschuur. Dit
was voor familie, vrienden en bekenden, ‘t was een gezellige avond.
7 september hebben we opgetreden bij kasteel Duurstede op het evenement “Voices @ the
Castle”. Daar traden nog 4 koren op , het was een mooie locatie met prachtig weer.
20 dec. mochten we weer het kerstoptreden verzorgen in het dorpshuis van Cothen voor de
Stichting Welzijn Ouderen Cothen.
23 dec. zijn we naar Driebergen geweest in de Bergse Bossen. Daar hebben we in een prachtige
sfeervolle ruimte ook ons Kerstrepertoire ten gehore gebracht.

6. Financieel overzicht
We hebben quitte gespeeld, maar moeten aan meer betaalde optredens zien te komen.
Opgemerkt wordt dat de dirigentenvergoeding van juli erg hoog is. De uitbetaling is altijd achteraf,
dus gaat over juni. Er is ook een bijeenkomst geweest met de muziekcommissie.
7. Nieuws van de muziekcommissie
De muziekcommissie bestaat uit Nel , Marie Rose, Grietje en Greetje, en enkele maanden heeft
Karin meegedraaid (t/m de kerstliedjes) vanuit het bestuur/penningmeesterschap.
Een aantal keren zijn zij bij elkaar geweest om allereerst de werkwijze te bespreken. Daarna
hebben ze individueel gezocht en geluisterd naar de leden.
Het blijkt, dat een liedje aan een aantal voorwaardes moet voldoen. Allereerst moet het een leuk
liedje zijn. Daarbij moet het iets voor het koor zijn. En last but not least moet er muziek van zijn,
geschreven in SSA (sopraan-sopraan-alt). Daarbij komt nog dat het betaalbaar moet zijn. Alle liedjes
moeten officieel aangekocht worden.
Nu kan Grietje gelukkig goed arrangeren, maar er moet wel een goede basismuziek aanwezig zijn.
Dit scheelt ons wel financieel.
In de zomertijd zijn de kerstliedjes geluisterd, die Grietje heeft aangeleverd middels muziekcd’s en
muziekboekjes. Daaruit hebben ze kerstliedjes gekozen, en die heeft Grietje uitgewerkt. Dit jaar
was het kerstrepertoire goed uitgebalanceerd met nieuw en oud werk. En was de begeleiding goed
verdeeld tussen Rika, Greetje en Joek.
De muziekcommissie heeft al voor volgende kerst liedjes uitgekozen, dus deze zomer hoeft er niet
gezocht te worden.
In het najaar is er nagedacht middels muzieksites en youtubefilmpjes welke gewone liedjes het
koor kan gaan zingen. Daarbij heeft Grietje nog wat voorstellen gedaan, zoals Beauty is a lovely
sweet, de Pastorale en de Redeloze zangen. Argument van Grietje was om eens iets anders te
proberen, om te ervaren wat het is en om muzikaal met elkaar te experimenteren. Buiten je
comfortzone gaan en te ontdekken wat je in huis hebt. Voor het luisteren naar elkaar is het een
goede oefening. Deze zijn beluisterd, en goed bevonden (wel met onzekerheid hoe het koor deze
zou ontvangen).
Er zijn een aantal liedjes weer uitgekomen, en we gaan door met zoeken en luisteren. Daarbij wordt
gekozen naar met name populaire liedjes, zoals het koor heeft aangegeven te willen zingen. En af
en toe komt er een onbekend liedje langs, die ons ook weer verrast.
Een aantal vindt Vier Redeloze Zangen niet iets voor een optreden, besloten wordt dat we het eerst
maar een kans geven.
Oude en B-liedjes: dit heeft Greetje nog eens per mail aangekaart bij Grietje.
The Rose is ook herschreven, misschien kan Grietje dit ook met andere ‘oude’ liedjes doen. We
wachten haar antwoord af.
De vraag vanuit de muziekcommissie is of deze 2 keer per jaar mag vergaderen. Nu wordt er teveel
per mail gedaan. Dit is geen probleem.
Gemiddeld kost een lied € 70,- à € 80,- en we betalen voor 30 leden ook 30 boekjes. Grietje heeft
liedjes liggen, die kosten niets, maar moeten wel geschikt zijn.
8. Nieuws van de koormeesters
De koormeesters zijn anders gaan denken. De locatie moet vooraf bekeken worden, is er een
podium, hoe komen we op, welke kleding.
Bewegingen maken is met een boekje in je hand wat lastiger. Maar wat subtielere bewegingen
moeten kunnen en ideeën zijn altijd welkom.
Het loopt verder goed, ook met Hester, dat er niet teveel mensen om haar heen lopen.

9. Slotavond 2018
Er is gesproken over € 200,- maar Karin heeft dit even nagezocht, er is voorheen altijd € 100,beschikbaar gesteld voor de slotavond. In overleg is afgesproken dit aan te passen naar € 150,- en
voor een samengesteld feest/slotavond (bijv. volgend jaar) wordt dit verdubbeld.
Dorine had al aangegeven dit te willen organiseren. Gea wil wel helpen en Madelon ook. Datum
donderdag 12 juli.
10. Voorstel 15 jarig jubileumfeest (+slotavond)
Vanuit het bestuur is het voorstel dit ergens in april te doen, want in juni zijn er al meerdere leden
op vakantie. Anita wil meedenken, ze heeft al wel een idee om evt. musicalliedjes te gaan zingen.
Hiervoor is € 200,- beschikbaar: slotavond en lustrumfeest.
Voor dit jubileum zoeken we dichtbij naar sponsors die wij kennen. Wat er tegenover staat is de
naam op b.v. de flyer. Rika, Marie-Rose en Joke G. willen ook wel meedenken. Vanuit het bestuur
doet Gerda, na overleg, ook mee.
11. Dubbelconcert
Er moet nog gezocht worden naar een locatie. Wellicht kunnen we mensen uitnodigen, b.v. van de
Zonnebloem. Grietje zit in deze commissie, Ank wil er wel bij en vanuit het bestuur gaat Lia
meehelpen.
12. Nieuwe voorzitter
Helaas heeft zich niemand aangemeld voor deze functie, wel iemand om bestuurslid te worden,
maar geen voorzitter.
We geven de leden nog 2 weken bedenktijd t/m 15 februari, omdat het bericht misschien wat laat
kwam (22 januari).
13. Rondvraag
 Net als vorig jaar benoemen we weer de start- en pauzetijd, die moet beter nagekomen
worden, zorg dat je op tijd bent!
 Complimenten voor Rika en Greetje!!!
 Rika speelt geen accordeon meer, ze blijft wel zingen. Ze zal dit zelf aan Grietje meedelen. Bnummers wil ze wel spelen, als dit vroeg genoeg wordt aangegeven.
 Tine bedankt het bestuur voor alles wat ze doen.
 Anne benadrukt nog eens dat het jammer is van de ‘oude’ liedjes.
 Een staande ovatie voor Nel!
Na afloop proosten we op ons 14 jarig bestaan, op naar ons 3e lustrum!

