
VERSLAG JAARVERGADERING MULTIVOICES 

Donderdag 21 februari 2013 

  
Afwezig (met kennisgeving): Kim, Carien, Inge, Tessa, Harriette, Rianne, Corrie, Annelies, José, 
Nanne, Angelique 

  
ALGEMEEN 

Lidmaatschap opgezegd: Gerda, Wil, Patry, Jac 

Afmelden: 
Dit gebeurt in het vervolg alleen nog maar bij Arianne via de mail harrie.vansambeek@online.nl 
of telefonisch:  0497-517443 / 06-18635651. Afmelden op donderdag graag vóór 19.00 uur. 
Beide telefoonnummers zullen op de website vermeld worden. 
 

Huishoudelijk reglement: 
Het bestuur heeft een huishoudelijk reglement opgesteld, wat wordt voorgelezen door Arianne. 
Dit reglement zal tevens op de website gezet worden. 
  
Bestuursleden: 
Sophie treedt af als voorzitter, Karin zal voorlopig deze taak op zich nemen. 
Van Paul hebben we nog altijd geen opzegging (koor/bestuur) ontvangen;  we gaan er dan ook vanuit 
dat we binnenkort iets van hem zullen vernemen. 
Nieuwe bestuursleden: José, Jan (onder voorbehoud). 
  
Financiën: 
Elize heeft het stokje van Wil overgenomen. Hier zijn wij (als bestuur) haar erg dankbaar voor. 
Het kasboek is zover klaargemaakt door Elize en wordt op een later moment gecontroleerd door haar 
en Harriette. Volgend jaar wordt de kascontrole uitgevoerd door Liesbeth en Hanny. 
Afgesproken is dat de contributie (€ 25,00) voortaan overgemaakt dient te worden vóór 1 januari; 
op bankrekeningnummer 11.28.17.939 ten name van Jongerenkoor Duizel. 
  
OVERIGE MEDEDELINGEN 

  
Opstelling: 
In verband met de ledenwissel zal de opstelling binnenkort aangepast worden. 
Vele leden hebben tijdens de repetitie en de vieringen houvast aan anderen. Indien je onzeker bent 
over een bepaald lied of je twijfelt of de opstelling bij dat lied wel het beste is => overleg dit dan direct 
met Cees. 
 

Muziekinstallatie in de kerk: 
Van velen hebben we te horen gekregen dat tijdens de gospelviering in Duizel het geluid niet optimaal 
was. Dit zal binnenkort in een groep (Bianca, Susan, Jos) besproken worden. 
 

Website: 
Maria krijgt sinds vorig jaar hulp van Elize met het bijhouden van de website. 
Het is niet meer nodig om losse lijsten bij te houden (ledenlijst/verjaardagskalender etc.) 
Wijzigingen worden voortaan centraal bijgehouden. Dus indien er iets niet klopt of aangepast dient te 
worden, graag even doorgeven aan Maria of Elize. Alle leden kunnen de liederen, de agenda etc. op 
de website downloaden. Voor het concert zal er nog een nieuwe foto gemaakt worden om op de 
website te plaatsen. 
  
COMMISSIES 

  
Tekstgroep                                                                                                                                    Gaudia 

-  Over het algemeen gaat het prima in deze commissie. Harriette voert alles direct in op de laptop, dat 
werkt goed. Nieuwe leden zijn van harte welkom in de tekstgroep. 
-  Ze vinden het zeer prettig dat Corrie nog steeds bereid is om haar steentje bij te dragen aan de 
tekstgroep. Zij heeft tenslotte (samen met Jolanda) de meeste kennis m.b.t. het in elkaar zetten van 
de vieringen. Jolanda heeft aangegeven eigenlijk te willen stoppen, maar door de overige leden is zij 
overgehaald om toch nog voorlopig te blijven. 
-  Cees merkt wel op dat er in het boekje een fout staat (voor de volgorde gebruikt Harriette een 
voorbeeld): “het eucharistisch gebed uit het bruine boekje” mag niet meer gebruikt worden. 



  
Activiteiten buiten de 
parochie:                                                                                                                                        Bianca 

-   We hebben veel werk gehad aan het koffieconcert en de gospelviering. De vraag is of wel komend 
jaar meer activiteiten buiten de parochie moeten gaan organiseren (buiten de normale vieringen om), 
aangezien er nog behoorlijk veel activiteiten op het programma staan: 
10 maart     gospelviering protestanten Duizel 
15 maart     vormselviering Duizel 
14 april        1e heilige communieviering Duizel 
25 mei         dankviering communicanten Duizel 
8 juni            gospelviering Eersel 
23 juni          Sint Jansviering Duizel 
12 oktober jumelage Carquefou 

  
Beheer bladmuziek/mappen/cd’s 
etc.                                                                                                                                   Elize 

Iedereen heeft nu een nieuwe map. Wel moet de kerstmap nog in orde gemaakt worden. 
  
Koffie/thee 
etc.                                                                                                                                           Jacqueline 

-  Jacqueline merkt op dat zij er niet altijd voor 20.00 uur kan zijn.  
Aangezien er voldoende leden in deze commissie zitten, lijkt dat geen problemen op te leveren. 
-  In verband met het opzetten van de instrumenten (dezelfde kast), is het vaak praktischer om te 
wachten met het klaarzetten van de koffie, totdat zij klaar zijn met opzetten. 
  
Muziekgroep                                                                                                                                  Hanny 

-  De liederen van het concert staan vast (zie email Bianca d.d. 22-02-2013). 
-  Cees geeft aan dat hij regelmatig te horen krijgt dat men liever eenvoudigere liederen wil zingen 
(tweestemmig), zodat men niet telkens tijdens de repetitie op elkaar hoeft te wachten tijdens het 
inzingen van de partijen. Soms wordt dit opgelost door de repetitie te verdelen in twee groepen (de 
ene groep start bijvoorbeeld om 20.00 uur, de volgende om 20.30 uur etc.) Maar: dan moet er wel 
minstens 95% opkomst  zijn, anders heeft dit ook weinig effect! 
  
Op- en afbreken instrumenten / 
banken                                                                                                                          Mirjam 

-  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. 
-  Er is dringend versterking nodig in deze commissie. Bianca en Amber melden zich hiervoor aan. 
  
RONDVRAAG 

  
Bianca:        1. Concertupdate:  De muziekgroep heeft de volgorde bepaald, is er echter geen rode 
draad. De kerngroep heeft besloten de Smis om te toveren tot een “koffietentje”. 
Het podium wordt een trap (3 treden), de coulissen komen aan de achterkant. 
Voorop het podium komt een tafeltje met 2 of 3 stoeltjes waar enkele leden tussen de liederen door 
een verhaaltje of anekdotes kunnen vertellen over de afgelopen 40 jaar. 
Gio zal worden gevraagd om mee te helpen met het geluid die dag (actie => Jan/Jos). 
Voor verdere informatie: zie email Bianca d.d. 22-02-2013. 
2. Ze is geabonneerd op een nieuwsbrief waarop diverse “wetenswaardigheden” binnenkomen. De 
emailadres van het koor (Gmail) is daaraan toegevoegd. 
  
Cees:           1. Biedt zijn complimenten aan voor alle werkgroepen. 
2. We moeten ons best doen om positiever tegenover elkaar te zijn, zodat we met meer plezier 
kunnen repeteren. 
3. De liederen voor de viering van de 1e Heilige Communie in Duizel zullen binnenkort op een cd 
worden gezet, zodat de kinderen daarmee aan de slag kunnen samen met de communiewerkgroep. 
  
Liesbeth:     Vraagt zich af wie het voorzitterschap overneemt. Officieel mag een bestuur namelijk niet 
bestaan zonder voorzitter. Karin zal deze taak voorlopig waarnemen. 
  



Hanny:            Is het een idee om een oproep te plaatsen in de media voor nieuwe leden?  
De kwaliteit  van de groep is belangrijker dan de kwantiteit. 
Cees vindt dat er best wat leden bij mogen komen (desnoods midden in het jaar, dan kan per 
optreden bekeken worden of ze ook mee kunnen zingen; Cees zal daarin adviseren). 
  
Maria:             Vraagt zich af of het wel verstandig is om in deze situatie (onvrede binnen het koor) 
nieuwe leden aan te trekken. 
Conclusie:  indien er iets binnen de groep speelt of je irriteert je aan iets of iemand, maakt dit dan 
bespreekbaar, zodat er snel voor een oplossing gezorgd kan worden. 
We moeten trots en zuinig zijn op wat we hebben ! 
  
Marianne:      De carnavalsviering zou wat losser/gezelliger mogen in het vervolg. Er zouden ook wat 
andere leuke vrolijke (carnavals-) liederen in mogen. Het prinsenpaar zoekt nu de teksten en liederen 
uit (met hulp van Corrie). 
  
Jacqueline:    Vindt de huidige opstelling niet optimaal. Hier gaat naar gekeken worden. 
  
Mirjam:          Vraagt zich af (i.v.m. de verplichte stemtest voor nieuwe leden) of dit direct gedaan 
wordt bij de eerste keer dat ze komen. Dit is niet het geval. Ze mogen eerst een keer komen kijken en 
meezingen. Daarna zal Cees het moment bepalen waarop de stemtest afgenomen wordt. 
  
Gaudia:           Vindt dat er meer aandacht besteed moet worden aan de afwerking van de liederen. 
  
Jan:                  Zou het fijn vinden als er meer mannen bijkomen. 
  
Elize:               Koorplanning bijgewoond. Weinig aandacht voor gewone vieringen, teveel inplannen 
vergt negatieve reacties binnen de groep, wanneer is het goed ?! Wie beslist hierover ?  De vormsel- 
en communieviering zullen we blijven verzorgen in Duizel, aangezien er geen andere geschikte koren 
zijn in onze parochie. Bianca oppert dat ze de ’opdracht;  heeft gekregen om vaker buiten de parochie 
te gaan zingen. 
  
ACTIVITEITEN 2012/2013 

2 maart 2012                       viering Duizel 
23 maart 2012                     vormselviering Duizel 
15 april 2012                        1e heilige communieviering Eersel 
26 mei 2012                         viering Duizel 
2 juni 2012                           50 jarige bruiloft familie De Haas (kapelletje Eersel) 
9 juni 2012                           viering Duizel 
24 juni 2012                         St. Jansfeest Duizel 
6 oktober 2012                     viering Duizel 
3 november 2012                 Gospelviering Duizel 
15 december 2012                viering Duizel 
17 december 2012                kersttocht in Duizel 
24 december 2012                kerstviering Duizel (kindermis) 
20 januari 2013                    Gospelviering Steensel 
9 februari 2013                     carnavalsviering Duizel 
10 maart 2013                      gospelviering protestanten Duizel 
15 maart 2013                      vormselviering Duizel 
14 april 2013                        1e heilige communieviering Duizel 
25 mei 2013                         dankviering communicanten Duizel 
8 juni 2013                           gospelviering Eersel 
23 juni 2013                         Sint Jansviering Duizel 
15 augustus 2013                 1e repetitie 

21 september 2013               viering Duizel 
12 oktober 2013                   jumelage Carquefou 

3 november 2013                 koffieconcert in De Smis 

14 december 2013               viering Duizel 
16 december (?) 2013          kersttocht Duizel 
  
De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten door onze voorzitster. 


