Verslag jaarvergadering 25 februari 2016
Afwezig: Cobi, Ank, Anja, Loes
1. Opening
Nel heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
 Er is een evaluatie geweest met Dorine en Christina, ze hebben
het naar hun zin.
 Met Mieke is er een gesprek geweest, maar zij wil zich niet
teveel binden en kiest voor het projectkoor.
 Dropbox: mocht je dit niet lukken, kan het opgenomen worden,
b.v. op je telefoon.
 Nieuwe dirigent: binnenkort is er een oriënterend gesprek met
een vrouwelijke dirigent.
 Nel en vooral Karin zijn bezig de website professioneler te
maken. Jammer dat de foto’s van het concert onscherp zijn, dat
heeft met de slechte belichting en beweging te maken. Er staan
wel erg veel foto’s op, geeft wel een impressie. In het
buitengebied zijn de foto’s slecht te openen.
Vermelding van repertoire moet nog uitgebreid worden.
Intern stuk volgt nog, met b.v. grappige foto’s.
 The Passion: dit is nog niet rond voor Face to Face. We mogen
‘Wit licht’ ondersteunen en voor ‘Leun op mij’ heeft Tom een
arrangement gemaakt voor ons. We zingen een paar keer mee
op donderdag, dan oefenen wij op dinsdag.
Er moet een opritje komen voor Hester. We gaan gewoon
meedoen en genieten.
 Gerard (man van Rika) maakt iets voor het vervoeren van de
standaards. Voor de lessenaars zoeken we nog een oplossing.
Joke G. vraagt bij het leger na of er oude, grote tassen zijn.
 Geluidsversterking voor het koor: Nel heeft aan Tom gevraagd
wat wij nodig hebben, hij zou dit nog op de mail zetten.
3. Het jaarverslag van 16 april 2015
Bij de rondvraag van Ank: sommigen vinden het prettig als de liedjes
van tevoren bekend zijn, om zich beter voor te bereiden.
Flora doet al erg haar best om dit op tijd door te geven, dus ook aan
de leden.
Voor de rest is het verslag goedgekeurd.

4. Het jaaroverzicht
had iedereen al gehad, er zijn geen op- of aanmerkingen.
5. Financieel jaaroverzicht
Compliment voor Karin, het ziet er weer fantastisch professioneel uit!
De vraag over de plusservice was vorig jaar ook gesteld en staat in het
jaarverslag. We moeten jaarlijks dit bedrag betalen voor de
auteursrechten (buma-stemra).
6. 12½ jarige jubileum, tevens afscheid Flora
De werkgroepjes zijn bekend:
Versiering: Gerda, Corry, Cobi, Anita
Sponsoring: Karin, Ada S., Tina, Rika
Goede doel: Marie-Rose, Margreet, Dorine, Flora
Feestavond: Marijke, Lia, Nel
De groepjes kunnen zelf een afspraak maken en aan de slag gaan.
De groep choreografie mag zich nog buigen over eenvoudige
bewegingen bij de liedjes.
Het afscheid van Flora wordt aansluitend met een drankje en een
hapje eten gevierd bij Marijke.
Voor het eten betaalt iedereen € 10,-, de rest wordt vanuit de kas
bijgelegd.
7. Slotavond 2016 is het afscheidsfeest, het geld voor de slotavond kan
gebruikt worden voor het feestje.
8. Rondvraag
Trudy: uit het publiek kwam een opmerking dat het wisselen van de
accordeon van Rika wat lang duurt. We moeten ervoor zorgen dat dit
vlotter verloopt, want Rika wil ook blijven zingen.
Trudy krijgt een puppy en zal de komende tijd tot de pauze aanwezig
zijn.
Anita vraagt of we nog dezelfde prijs vragen voor een optreden. Nu
nog wel, met een nieuwe dirigent(e) zal het misschien een ander
bedrag worden.
Margreet geeft aan dat je voor een dirigent kan kijken op zing.nl en
dirigentenbemiddeling.nl. Daar had het bestuur al naar gekeken.
Tine bedankt de bestuursleden voor al het werk dat ze verrichten.

Daar proosten we op! (na gezongen te hebben)

