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VERSLAG JAARVERGADERING MULTIVOICES 
Donderdag 23 februari 2012 
 
Afwezig (met kennisgeving): Harriëtte, Miriam, Paul, Jac, Angelique, Annelies 

 
 

Mutaties ledenlijst:  
lidmaatschap opgezegd: Mieke, Ellen 
nieuwe leden: Liesbeth, Mirjam, Amber 
geen bestuurswisselingen 

 
ACTIVITEITEN 2011/2012 
Donderdag 25 augustus: eerste repetitie van het nieuwe seizoen 
Zaterdag  17 september: viering Duizel (vredesweek ) 
Zaterdag 22 oktober: viering Duizel 
Vrijdag 4 november: vrijwilligersavond gemeente Eersel in de Muzenval  
Zaterdag 19 november: viering Duizel 
Zaterdag 24 december: kerstviering Duizel 
Zaterdag 10 december: koorfeest De Molenvelden Eersel 
Zaterdag  21 januari : viering Duizel 
Zaterdag 11 februari: presentatieviering vormelingen Eersel 
Zaterdag 18 februari: carnavalsviering Duizel 

 
FINANCIËN 

• De kas is gecontroleerd en goed bevonden door Nanne en Harriette. 

• Volgend jaar wordt de kascontrole uitgevoerd door Harriette en Elize. 

• We hebben momenteel  € 1.897,47 op de lopende rekening en € 5.797,20 op de spaarrekening 
staan. In kas zit € 166,52. 

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

• De contributie graag (in het vervolg) vóór 1 maart overmaken naar 11.28.17.939 t.n.v. 
Jongerenkoor Duizel. 

 
COMMISSIES 
 

Activiteiten buiten de parochie: Bianca 
Arianne gaat alle aanvragen voor het buitendorps zingen verzamelen. Als iemand anders 
hierover gebeld wordt, kan diegene doorverwezen worden naar haar.  
Er is door Fanfare De volharding voorgesteld om samen een optreden te verzorgen in de 
kerstperiode. Het idee was om een keer een andere invulling te geven aan het jaarlijkse 
nieuwjaarsconcert. Woensdag 8 maart wordt hierover vergaderd door Fanfare de Volharding en 
zullen we meer horen.  
Jan meldt dat hij onlangs is benaderd door zanggroep Quo Vadis uit Luyksgestel. Zij zouden 
graag een uitwisseling willen met ons (http://qv.boonstra-webmasters.com). 
 
Beheer bladmuziek/mappen/cd’s etc.  Tessa 
Tessa kaart aan dat het niet de bedoeling is dat iedereen bij Nanne of haar aanklopt.   
Ook andere leden uit de commissie (Angelique, Carien, Elize, Annemieke) kunnen worden 
aangesproken bij vragen of problemen over bladmuziek. 
Momenteel  zijn ze bezig met het inscannenv an de kerstmap. Deze liederen zullen z.s.m. op de 
website worden geplaatst.  
Daarnaast zal de kast opgeruimd worden; alles wat daar nog in ligt wordt “geupdate”.  
Tessa geeft een seintje als het grootste deel van deze werkzaamheden gedaan is; de commissie 
kan dan uitgedund worden.  Annemieke en Nanne hebben aangegeven dat zij graag uit de 
commissie willen.  

http://qv.boonstra-webmasters.com/
http://qv.boonstra-webmasters.com/


  MV verslag  23-02-2012 

 

 2 

 
 
 
 
Koffie/thee etc. Marianne 
Het bestuur gaat ervoor zorgen dat er telkens nieuwe bekers worden bijgehaald bij de 
Makro/Sligro. De koffiecommissie meldt tijdig wanneer de voorraad bekers bijna op is. 
 
Muziekgroep  Hanny 
Komende dinsdag gaan we vaststellen welke liederen we gaan zingen tijdens de gospelviering 
en het koffieconcert. Uiteraard kunnen de gospelliederen gewoon tijdens de viering gezongen 
worden. 
 
Op- en afbreken instrumenten / banken Kim 
Er wordt vriendelijk verzocht om er rekening mee te houden dat je niet in de weg gaat staan 
als de commissie bezig is met op- en afbreken. 
 
 
 
OVERIGE PUNTEN  
 
Insteekhoesjes – 
Het bestuur zorgt ervoor dat er in de kast een doos met insteekhoesjes staat. Als je er nodig hebt, 
meld je dat bij een van de bestuursleden. Je krijgt dan één pakketje mee. Dit wordt afgetekend op 
een lijst. 
 
Podium – 
Aanstaande donderdag wordt bekeken hoe we het podium gaan neerzetten, zodat we zo snel 
mogelijk met de nieuwe opstelling kunnen beginnen. Susan zorgt ervoor dat het podium geverfd 
wordt. Er moet nog wel beslist worden wat voor soort verf we gaan gebruiken. 
 
Bladmuziek – 
Er wordt gevraagd aan Cees om nieuwe bladmuziek niet meer op donderdag door te mailen. Cees 
meldt echter dat hij het doorstuurt zodra het klaar is. Hij zij daarbij duidelijk vermelden wanneer 
deze nieuwe bladmuziek meegenomen moet worden naar de repetitie. Eventueel zal hij het zelf 
kopiëren en op het altaar neerleggen. 
 
Afmelden – 
Dit gebeurt in het vervolg alleen nog maar bij Arianne via de mail harrie.vansambeek@wanadoo.nl 
of tel. 0497-517443 / 06-18635651. 
 
Jubilarissen – 
Zoals vorig jaar reeds afgesproken, wordt er een cadeaubon naar keuze gegeven, afhankelijk van 
het aantal jaren dat je lid bent (12,5/25/40).  
 
Ledenstop – 
Tijdens de laatste bestuursvergadering is gesproken over een eventuele ledenstop, aangezien het 

steeds voller wordt.  Cees vindt dit geen goed idee omdat hij blij zou zijn met een hoge sopraan, 
meer leden vinden dat er leden bij kunnen zeker omdat er soms maar een klein groepje 
overblijft bij sommige uitvoeringen. Hij stelt voor om eerst eens de nieuwe kooropstelling te 
proberen. Dit gaan we a.s. donderdag doen. 
 
 

mailto:harrie.vansambeek@wanadoo.nl
mailto:harrie.vansambeek@wanadoo.nl
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Mappen –  
Iedereen heeft tijdens de vergadering een nieuwe map gekregen. Deze worden enkel gebruikt 
tijdens de vieringen. Miriam, Jac, Paul, Harriëtte, Angelique en Annelies hebben nog geen map 
ontvangen. Zij krijgen deze a.s. donderdag. 
 
Website – 
Maria heeft de website gemaakt en houdt deze bij.  We zijn hier allemaal heel blij mee en Maria 
krijgt daarom een welverdiend applaus! 
Ze laat weten dat tips, ideeën en aanvullingen aan haar mogen worden doorgegeven. Ook 
wijzigingen in het ledenbestand zal zij voortaan bijhouden. 
Tessa vraagt of het mogelijk is om via de website een automatische mail te laten versturen bij een  
agendapunt. Dit wordt uitgezocht. 
Cees vraagt of er iemand is die in geval van nood (ziekte e.d.) kan inspringen. Elize biedt zich aan. 
In het voorjaar zal er een nieuwe foto worden gemaakt om op de website te zetten. 
Het bestuur zorgt ervoor dat er een stukje komt in Efkes Duyselen waarin onze website wordt 
aangekondigd. 

 
JUBILEUMWEEKEND : 
In mei moet er een concept klaar zijn en wordt er een vergadering belegd. 
 

Zaterdag 3 nov. 2012 
19.00 uur gospelviering 
20.30 uur gezellig samen zijn in de Smis met een drankje 
 

Zondag 4 nov. 2012 
11.00 uur receptie 
12.00 uur koffieconcert  
Voor bij de koffie/thee laten we bonbons maken met ons logo erop.  
Na het concert bieden we broodjes aan à € 0,50 per stuk. 
 
ACTIVITEITEN 2012 
Vrijdag 23 maart: vormselviering Duizel 
Zondag  8 april paasviering Donksbergen Duizel (?) 
Zaterdag 15 april: viering Duizel 
Zondag 6 mei: presentatie communicanten Eersel 
Zaterdag 26 mei: Pinksterviering Duizel 
Zondag 24 juni: Sint Jansviering Duizel 
Donderdag 16 augustus : 1e rep. nieuwe seizoen 
Zaterdag 25 augustus: koorfeest, wordt georganiseerd door het bestuur. 
Zaterdag 8 september viering Duizel 
Zaterdag 6  oktober: viering Duizel 
Zaterdag 3 november: jubileumweekend Duizel 
Zaterdag 15 december: viering Duizel 
 

RONDVRAAG 
1. Wil: zou het leuk vinden om meer nieuwe liederen (van deze tijd) te gaan zingen; 

 de muziekgroep gaat hiermee aan de slag. 
2. Elize:  vindt het fijn dat iedereen zo goed op de laatste mail gereageerd heeft;  

 zeker als er snel een beslissing genomen moet worden zo werk het prima  
3. Carien: merkt op dat Jolanda nog in de activiteitencommissie zit en vraagt zich af of er met haar 

 - namens het koor - nog regelmatig contact is; Karin beaamt dit; er is destijds  afgesproken 
 dat er om de zoveel tijd iemand van het bestuur langsgaat met een bloemetje. 
Cees: oud leden worden door de pr-groep uitgenodigd om mee te komen zingen tijdens het 
 koffieconcert; dit zijn 3 eenvoudige liederen;  er zal in de regionale kranten een oproep 
 worden geplaatst en daarin wordt ook gezet dat ze uitgenodigd zijn voor een repetitie. 
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4. Maria: er worden de laatste tijd veel oude liederen gezongen; de tekstgroep meldt dat dit 
 geheel afhankelijk is van het thema van de viering ; ook merkt ze op dat de laatste tijd 
 veel concertliederen terugkomen in de viering; we moeten oppassen dat we deze niet 
 ‘kapot zingen’ We hebben nog best wat ‘’nieuwe’’ liederen in de map zitten waar we  
                 niet aan toe komen 
Cees: mensen horen graag Nederlandse liederen, zodat ze weten waar we over zingen;  
 we moeten bekijken of we misschien vertalingen kunnen maken van bestaande 
 liederen; we gaan met de muziekgroep eraan werken om nieuwe liederen te zoeken 
 (zowel kerkelijk als profaan) 

5. Rianne: de tekstgroep bepaalt nu de teksten+liederen, ze vraagt zich af of het niet de taak van 
 de muziekgroep is om de liederen te zoeken bij het thema ? Tekstgroep meldt dat dit niet 
 het geval is. 

6. Marianne: merkt op dat het jaarlijkse goede doel niet terugkomt in de agenda; het bestuur 
 beantwoord  deze vraag: daar we geen 3 koningen meer zingen, komen er ook geen 
 extra inkomsten meer binnen van de Duizelse bevolking en vinden we het niet perse 
 nodig om ook iets terug te doen  

7. Amber: vraagt wat precies de taken zijn van het bestuur en of zij alles beslissingen of  dat 
 er ook stemmingen plaatsvinden; het bestuur geeft aan dat dit afhankelijk is van 
 het te bespreken onderwerp. 

8. Tessa: vindt het erg vervelend als het op de repetitie, tussen de liederen door, niet stil 
 kan zijn; welke consequenties moeten we hieraan hangen; kunnen we elkaar  hier 
 – op een nette manier –  op  aanspreken?  het bestuur heeft  hier al vaker over 
 gesproken  en dit was ook wat terug kwam in de enquête, iedereen weet het en 
 iedereen doet het  , maar diegene die de gouden oplossing heeft , is welkom.  
 Ook het op tijd aanwezig zijn is ieders verantwoordelijkheid. 
Cees: inderdaad we kunnen elkaar hierop aanspreken, maar dan graag in de pauze of 
 na de repetitie 

9. Nanne: laat weten dat ze de komende tijd minder op de repetities aanwezig zal zijn 
 vanwege haar werk/opleiding. 

10. Cees: het podium is een goede oplossing, zoals eerder vermeld in de notulen zullen 
 we a.s. donderdag gaan bekijken hoe we het precies gaan neerzetten en hoe  de 
 nieuwe opstelling wordt.  
 tijdens het plannen van een viering moet er rekening gehouden worden met 
 schoolvakanties, zodat we niet met een kleine groep staan te zingen; Elize 
 meldt dat dit reeds gedaan wordt 
 ook merkt hij op dat de pauzes eigenlijk te lang duren (incl. opruimen) 

11. José: een tijdje geleden is de enquête ingevuld, worden de actiepunten nog verder 
 uitgewerkt? Het bestuur merkt op dat er veel punten waren die telkens 
 terugkwamen, maar ook wat ‘losse flodders’; de belangrijkste punten zijn
 uitgewerkt door het bestuur 

12. Anja: vindt dat de afwerking te snel gaat, er zijn inmiddels best wat leden die de 
 ‘oudere’ liederen nog niet onder de knie hebben; het zou fijn zijn als hier wat 
 meer aandacht aan besteedt wordt 
Cees: de tekstgroep zal ervoor zorgen dat de liederen 1 maand vooraf bekend zijn, 
 zodat er meer tijd aan besteed kan worden 
 

 
 
 
De vergadering wordt om 22.13 uur gesloten door onze voorzitster. 
 


