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VERSLAG JAARVERGADERING MULTIVOICES 
Donderdag 16 juni 2011 
 
Afwezig (met kennisgeving): tessa, sophie, anja, bianca, jolanda, jacqueline, corrie 

 
 

Mutaties ledenlijst:  
lidmaatschap opgezegd: Myreen Sleddens 
nieuwe leden: Patry Willems en Kim vd Vondevoort 
 

Bestuur: 
Sophie en Paul zullen met ingang van het nieuwe koorjaar in het bestuur plaatsnemen. 
Het bestuur neemt de taak op zich op nieuwe leden wegwijs te maken. 

 
ACTIVITEITEN 2010/2011 
 

4 april paasviering Donksbergen 
17 april vormselviering Eersel 
16 mei voorstellen communicanten Eersel 
22 mei Pinksterviering Duizel 
12 juni viering t.g.v. 50-jarig priesterjubileum pastoor F. vd Wijst 
27 juni viering Donksbergen 
10 juli laatste viering voor de vakantie 
15 juli fietstocht  
18 september viering Duizel 
25 september huwelijksviering Inge & Joris 
9 oktober benefietconcert voor Rwanda / Muzenval Eersel 
23 oktober viering Duizel 
.. oktober geboorte Marit, dochter van Mieke & Erwin 
20 november viering Duizel 
11 december  viering Duizel 
20 december kersttocht Donksbergen 
6 januari nieuwjaarsborrel in De Smis 
16 januari gezongen t.g.v. de opening van De Smis 
22 januari viering Duizel 
26 februari presentatieviering vormelingen Eersel 
5 maart carnavalsviering Duizel 
18 maart vormselviering Duizel 
2 april vormselviering Eersel 
16+17 april concert in De Smis 
15 mei voorstellingsviering Eersel 
27 mei huwelijksviering Nanne & Stijn 
11 juni viering Duizel (Pinksteren) 
2 juli viering Duizel (vakantie) 

 
FINANCIËN 

• De kas is gecontroleerd en goed bevonden door Nanne en Hannie 

• Het financieel verslag wordt tijdens de vergadering rondgestuurd en ligt ter inzage bij Wil. 

• We hebben momenteel  € 5.000,- op de bankrekening staan. 
- Rabobank Spaarkas : € 387,- 
- Plus : € 143,-. 

• De contributie is nog niet betaald door Jos, Jac, Annelies, Jacqueline, Elize, Mieke, Saskia en 
Arianne. Het bankrekeningnummer is 11.28.17.939. 

• Volgend jaar wordt de kascontrole gedaan door Nanne en Hariëtte  

• Dit jaar doneren we € 50,- aan Stichting Wyra, India van Anja Lavrijssen. 
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Activiteiten buiten de parochie: annelies 

• In het weekend van 3 en 4 november 2012 vieren we ons 40-jarig bestaan. Zaterdag verzorgen 
we een eucharistieviering met aansluitend een receptie in De Smis.  Zondag vindt het koffie- 
concert plaats. Voor beide dagen zullen we oud-leden van het jongerenkoor en oud-leden van de 
red color band vragen. Verdere ideeen moeten nog uitgewerkt worden.  

• Op zondag 2 oktober organiseert Zanggroep Le Noci uit Hapert een muziekale middag 
(korenfestival) in D’n Tref in Hapert. Mia Wieland heeft hierover contact opgenomen met Wil. 
Helaas zijn er te weinig leden die op die dag kunnen. Cees beslist dat we hier niet naartoe gaan. 
Susan zal Mia Wieland hierover informeren. 

• Er moet een beslissing genomen worden m.b.t. het geldbedrag dat we vragen als we buiten de 
parochie gaan zingen; de hoogte van dit bedrag is uiteraard afhankelijk van de reisafstand; het 
bestuur zal per situatie beslissen of we iets vragen en hoeveel. 

• De Gemeente Eersel organiseert op vrijdag 4 november een vrijwilligersavond; we mogen hier ± 
1-1,5 uur komen zingen; er wordt voorgestel om hiervoor € 150,00 te vragen; dit wordt nog 
kortgesloten met de organisatie. 

• Donderdag 7 juli gaan we fietsen als afsluiting van het koorjaar. Om 20.00 uur verzamelen bij de 
kerk. Degenen die niet mee gaan fietsen, worden rond 20.45u verwacht bij Restaurant En/Of in 
Eersel. 

 

Beheer bladmuziek/mappen/cd’s etc.  nanne 

• Afgelopen jaar heeft de commissie voor de gewone map een inhoudsopgave gemaakt en ieder 
lid heeft zijn eigen map op alfabetische volgorde gezet . Na de vakantie wordt begonnen met de 
kerstmap.  

• Er worden op korte termijn nog wat extra reserve mappen gemaakt  en ook moeten er nieuwe 
mappen aangeschaft worden.  

• Annemieke zal m.i.v. het nieuwe koorjaar in deze commissie plaatsnemen. 
 

Koffie/thee etc. marianne 
Opruimen na de pauze, eerder aanwezig zijn. 
 

Muziekgroep  maria 

• Vorig jaar is de muziekgroep een aantal maal bij elkaar gekomen om liederen uit te zoeken voor 
het concert  

• Er zijn een hoop liederen geschrapt en uit de map gehaald, echter maria merkt op dat er toch 
nog wel ‘ns een aantal van die liederen uitgekozen worden voor de tekstgroep; dit zal niet meer 
gebeuren. 

• Na de vakantie zullen we liederen gaan uitzoeken voor de kerstviering 

• Ook gaan we op zoek naar nieuwe liederen, eventueel kunnen we deze kopen op internet 
een andere mogelijkheid is om via een ander koor aan nieuwe liederen te komen. 

 

Op- en afbreken instrumenten / banken gerda 

• voor het op-/afbouwen op donderdag is er 1 persoon te weinig; uitbreiden is zeker nodig, zodat 
er ook eens afgewisseld kan worden -> Nanne en Kim bieden zich aan om mee te helpen 
als we ergens anders gaan zingen, zijn het vaak dezelfde mensen die rijden; hier moeten betere 
afspraken over gemaakt worden -> Carien biedt zich aan om mee te rijden 
de commissie regelt zelf dat er voldoende mensen zijn als we buiten Duizel moeten zingen  

 

Tekstgroep inge 

• Afgelopen jaar is het vaak voorgekomen dat er teksten en liederen uit een oude viering van een 
eerder jaar worden gebruikt, maar dat had te maken met het concert aangezien we daar de 
meeste tijd aan hebben besteed tijdens de repetities 

• Als gevonden teksten te moeilijk of ongepast zijn, worden ze nog wel eens aangepast 

• Hariette is nieuw bij de tekstgroep gekomen; ze neemt een aantal taken over van Corrie, 
waaronder het uitwerken van de teksten; Corrie blijft er nog wel bij om advies e.d. te geven. 
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Feestcommissie inge/hariëtte 
Deze commissie is druk bezig met het organiseren van een feest, dat dit najaar zal plaatsvinden; 
datum en locatie zijn nog niet bekend. 

 
CONCERT 

• Een aantal weken geleden hebben we het concert geëvalueerd. 
Dit is nu nogmaals gedaan, na het bekijken van de DVD. De meesten vinden dat deze namelijk 
enorm tegenvalt. Het was de € 10,- in ieder geval niet waard! Aandachtspunten voor een 
volgende keer: 
- de cameraman stond telkens op één plek en eigenlijk was het te donker om fatsoenlijke 
beelden te maken (er is nog geprobeerd om met minder rood licht te werken, maar dit had 
weinig effect)! 
- aangezien de cameraman maar alleen was, werd er steeds vanuit één punt gefilmd, jammer! 
- de tekst op de beamer is niet/te weinig  in beeld gekomen! 
- opstelling anders, zodat iedereen goed te zien is vanuit de zaal 

• Het volgende concert zal plaatsvinden in 2014/2015. We zullen hiervoor iedere 3 maanden een 
nieuw lied instuderen 

 

ACTIVITEITEN 2012 

• Donderdag 25 augustus: 1e repetitie van het nieuwe seizoen 

• Zaterdag  17 september: viering Duizel (vredesweek ) 

• Zaterdag 22 oktober : viering Duizel 

• Vrijdag 4 november 2011: vrijwilligersavond gemeente Eersel 

• 19 november: viering Duizel 

• Zaterdag 24 december 2011: kerstviering Duizel 

• Zaterdag 3 en zondag 4 november 2012: 40-jarig bestaan Multivoices (viering/receptie) 

 

RONDVRAAG 
Marianne Helaas is tijdens de vorige vergadering besloten om geen aandacht meer te besteden 

in geval van een jubileum, eigenlijk jammer. Het bestuur zal dit nogmaals ter sprake 
brengen tijdens een eerste vergadering en hierover een beslising nemen. 

 
Cees De kooropstelling tijdens de repetities; iedereen moet z’n eigen partij kennen en 

daarom gaat er regelmatig gewisseld worden van plek. Dit zal op den duur lijden tot 
meer zelfverzekerdheid. 
Ook gaan we beginnen met trefoefeningen doen om de stemvastheid en het bereik 
van iedereen te testen. Dit zou eventueel voor de repetitie kunnen (één op één). 
 

Wil Heeft een nieuw logo gemaakt, we zullen dit voortaan gaan gebruiken maar dan moet 
het ook wel duidelijk zijn wanneer het niet in kleur afgedrukt wordt 
 

Stelt voor om een website te (laten) maken; Maria en Hariette weten wellicht iemand 
die dit kan doen en zullen dit z.s.m. terugkoppelen aan het bestuur; er moet een 
algemeen gedeelte met informatie en een beveiligd gedeelte (alleen voor leden) 
komen waarop o.a. de notulen en andere zaken terug te vinden zijn. 

 
Arianne Dankt iedereen namens Jacqueline voor het zingen van de communieviering in Eersel. 

 
Op de posters van de theatervoorstelling Moulin Rouge , waaraan ook 3 leden van Multivoices 
deelnemen), staat het volgende vermeld. Susan gaat erachteraan om dit z.s.m. te laten herstellen. 
 

De vergadering wordt om 22.25 uur gesloten door onze voorzitster. 
  


