
VERSLAG JAARVERGADERING ZANGGROEP MULTIVOICES DUIZEL 
Donderdag 19 februari 2015 

 
Afwezig (met kennisgeving):  Corry, Jos, Jacqueline, Jolanda, Tessa en Corrie van Beers.    
 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
 
JAARVERSLAG 2014 
M.b.t. het verzekeren van de muziekapparatuur, heeft Jan een gesprek gehad met Jan van Engeland.  Op 5 maart is 
er een vergadering van het groot kerkbestuur hier wordt de mogelijkheid besproken of wij onze apparatuur via 
hen kunnen verzekeren 
 
Het jaarverslag van 2014 wordt goedgekeurd. 
 
 

ALGEMEEN 
 

Lidmaatschap opgezegd:   
Nanne, Hilco en Susan. 
Tevens wordt er uit handen van Jan, namens iedereen, een bloemetje en een kadobon overhandigd aan Susan 
voor haar inzet al die jaren. Ook René krijgt een bloemetje voor Jolanda namens iedereen. 
 
 

Geboren:   
Jasmijn: dochter van Inge en Joris, geboren op 1-12-2014. 
 

Bestuur: 
Er zijn geen wijzigingen in het bestuur. 
 

Afmelden: 
Zoals vorig jaar afgesproken, kan er alleen worden afgemeld bij Arianne (op donderdag graag vóór 19.00 uur). 
Dit kan via de mail h.sambeek8@upc.nl of  telefonisch:  0497-517443 / 06-18635651.  

 
FINANCIEN 
 

Kascontrole:  
Het kasboek is klaargemaakt door Elize en gecontroleerd door de kascontrolecommissie, Hanny en Rianne.  Op 
1 januari jl. hadden we nog 1832,26 euro in kas. Volgend jaar wordt de kas gecontroleerd door Rianne en Rian. 
Tijdens de controle is gebleken dat er het afgelopen jaar geen misintentie is geweest voor de koorleden die ons 
zijn ontvallen. Dit gebeurde andere jaren volgens Elize in de maand mei. Elize geeft aan dat zij dit gaat regelen. 
 
Contributie: 
De contributie wordt per 01-01-2016 verhoogd naar € 50,00. Graag overmaken in  januari op bankrekeningnr.  
NL 81 RABO 0112 8179 39 t.n.v. Zanggroep Multivoices Duizel. 
Voorstel: 
Diegene die stoppen met zingen maar nog graag  enige binding met het koor willen hebben, kunnen als rustend 
lid bij het koor blijven. Daarvoor betalen zij op jaarbasis 10,00 euro. Met ingang van 1 januari 2016 betaald 
Jolanda Castelijns 10,00 euro i.p.v. 50,00 euro. 
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OVERIGE MEDEDELINGEN 
 

Verhuur: 
Voor het verhuur van de jurken en muziekapparatuur is een verhuurovereenkomst opgesteld. Dit is als er 
gebreken ontstaan tijdens de verhuur. Deze kosten zijn voor de huurder. 
Het verhuur van de jurken loopt via Arianne en de muziekapparatuur via Jan. Jan stelt de apparatuur op en haalt 
deze op, tevens kijkt hij dan na of er gebreken zijn. Arianne doet dit bij de Gospel jurken. 
 
 

Dirigent: 
René geeft aan dat hij tot de zomervakantie doorgaat met het dirigeren op de 2de donderdag van de maand. Zelf 
is hij er nog niet uit of hij verder wil. 
Cees is heel tevreden over het afgelopen jaar. Het zingen zonder toetsenist heeft zowel voor- als nadelen. 
Voordeel is dat men goed naar elkaar moet luisteren, het nadeel is dat de koorleden zachter gaan zingen. 
Voor de toekomst zoals het er nu voor staat, wordt er een voorstel gedaan: gedeeltelijk acapella en met een 
orkestband zingen. 
Aktie: 
Het bestuur en de muziekgroep moeten samen een afspraak maken hoe we dit in de toekomst gaan vorm 
geven. 
 
Toetsenist: 
Doordat we geen toetsenist hebben, heeft Jos aangegeven te willen zingen, maar blijft wel drummer. Zijn 
voorstel is om kleine handinstrumenten te gaan gebruiken voor de variatie. Tevens wordt er gevraagd of Maria 
het koor wil ondersteunen met haar dwarsfluit, dit heeft zij toegezegd. Maria wil echter ook graag zingen. 
We blijven wel door zoeken naar een toetsenist. 
 
Collecte: 
Rabo Club Campagne: 
Jan is naar de voorlichtingsavond geweest. De vraag aan iedereen die een rekening heeft bij de Rabobank om 
zich op te geven als lid. Wij als koor moeten een doel opgeven waarvoor wij in aanmerking kunnen komen voor 
een bijdrage van de Rabo Club Campagne. 
Voorstel:  - Headsets 
                  - Bladmuziek 
                  - Kleine muziekinstrumenten 
                  - Kosten voor concert van 2016. 
Elize gaat dit regelen. 
 
 

Organisatie koorfeest: 
Het  koorfeest is dit jaar gepland op zaterdag 20 juni. 
Per koorlid staat een bedrag van 15,00 euro, de partners die meekomen betalen zelf 15,00 euro voor deelname. 
 
 

Kleding: 
De basis is zwart, wij hebben er afgelopen jaar diverse kleuren sjaals bij gekocht. Nu is er een afspraak gemaakt 
dat in de winterperiode de basis zwart is en in de zomerperiode spijker met wit. Beide keren wordt er gebruik 
gemaakt van de sjaals. De wisseling van de kleuren wordt gedaan met het verzetten van de klok. 
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COMMISSIES 
 

Tekstgroep Sophie 
De teksten staan nu bij Sophie thuis. Zij hebben als opgeschoond en gesplitst in mappen. 
Met de pastoor is een afspraak gemaakt dat ze het thema handhaven en zo goed mogelijk de teksten 
erbij zoeken. Tevens kijken zij of de liedjes erbij passen. 
Beheer bladmuziek/mappen/cd’s etc. Angelique 
- Jos krijgt een nieuwe map. 
- De kerstmap gaat gedigitaliseerd worden.  
- Het bestuur is verantwoordelijk voor het terugkrijgen van de mappen van leden die hun 
  lidmaatschap opzeggen. 
 
 

Koffie/thee etc. Marianne 
Zij hebben voldoende mensen. 
 Voorstel: Ieder zijn/haar mok van thuis meenemen i.v.m. de kosten voor de aanschaf van de bekers. 

Tot de zomervakantie wordt er proefgedraaid. 
 
 

Muziekgroep Maria 
Ze zijn bezig met het uitzoeken van de liederen voor het concert in 2016. In grote lijnen is het klaar. De 
vraag vanuit het koor was om eventueel liedjes van nu te verwerken in het concert van 2016. Er is een 
mail uitgegaan naar de koorleden om zelf een aantal liedjes aan te leveren die ze mooi vinden. 
De muziekgroep wil graag versterking. Kim heeft aangeboden om te helpen. 
 
 

Op- en afbreken instrumenten / banken Miriam 
Op dit moment zijn er mensen genoeg. 
 
 

Activiteiten: Bianca 
Het afgelopen jaar zijn we niet heel druk geweest met activiteiten buiten de parochie. We hebben ons bezig 
gehouden met het concert van 2016, onze eigen voorbereidingen, en hebben de grote lijnen uitgezet met vragen 
en mededelingen voor alle leden. Hierbij gaat het om de datum van het concert, het aantal uitvoeringen, de te 
zingen nummers, de locatie, het thema, enz. We hebben ons in overleg met de muziekgroep gebogen over de 
nummers die in het concert gezongen zullen worden. Zolang daar geen definitieve duidelijkheid over is, is het voor 
ons lastig om met betrekking tot thema en volgorde en verdere aankleding van de nummers en het concert verder 
te gaan. We zullen in ieder geval (misschien voor de zomervakantie, anders erna) weer werkgroepen opstarten 
voor dit concert. Hierbij gaat het dan om decor, kleding, PR/sponsors, choreografie, geluid, enz. 
 
In 2014 hebben we meegedaan aan het jubileumconcert van de Volharding, daar hebben we veel van onze tijd 
ingestoken waardoor er daarnaast weinig plaatsgevonden heeft. Deelname aan de brood- en spelendag van het 
Streekmuseum hebben we afgezegd, zo ook voor 2015.  
Het is lastig om naast de bijna maandelijkse vieringen in de kerk en voorbereiding voor het concert iets extra’s te 
plannen om dat dat extra tijd en inspanning van iedereen vraagt. Vaak horen we geluiden dat leden daar niet op 
zitten te wachten. Voor 2015 hebben we dan ook in gedachten om wellicht een keer bij Beeld en Tuin in Duizel te 
gaan zingen, maar verder zijn er (nog) geen concrete plannen. 

• Donderdag 19 februari, 20.00 uur, Algemene ledenvergadering 

• zaterdag 14 maart, 19.00 uur, eucharistieviering kerk Duizel. 

• zondag 12 april, 10.00 uur, viering voorstellen communicanten kerk Eersel. 

• zaterdag 18 april, 18.00 uur, Vormselviering - vormelingen Duizel, Eersel en Steensel - kerk 
Eersel. 

• zaterdag 23 mei, 19.00 uur, Pinksterviering kerk Duizel. 
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• zaterdag 20 juni, KOORFEEST. 

• zondag 28 juni, 10.00 uur, Sint Jansviering in de tent op het Gildeterrein Duizel, vanwege het 
Gilde jubileumfeest! 

• zaterdag 11 juli, 19.00 uur, eucharistieviering kerk Duizel. 

• donderdag 16 juli, 20.00 uur, laatste repetitie voor de vakantie. 

• donderdag 3 september, 20.00 uur, 1ste repetitie na de vakantie. 

  

 
RONDVRAAG 
 

Ingrid:  De BUS bij de Run is geteld, wij ontvangen 36,10 euro, dwz. Dat er voor 3610,00 euro aan 
kassabonnen in de BUS zat. Onze dank hiervoor. 

Gaudia: Blijft het koor bestaan zonder muziek?  
 Wij gaan als bestuur verder met het zoeken naar een toetsenist. Tot dan zingen wij 

acapella. Verder maken het bestuur en de muziekgroep en afspraak om te kijken, hoe 
verder. 

Arianne: Wat wordt er met de aangedragen liedjes gedaan? 
 Zij worden door de muziekgroep besproken en er wordt gekeken of wij deze als een koor 

kunnen zingen. 
Gonny: Wil zich graag inzetten voor de PR m.b.t. het zoeken van sponsoren. Vraag is wie helpt. 
Susan: Geeft aan bij belangrijken optreden ons te ondersteunen met het orgel. 
Elize: Op de Website houden Maria en Elize o.a. de agenda bij, daaraan gekoppeld hangen ook de 

liedjes van de mis. Onze groepfoto is toe aan vernieuwing. Deze willen we gaan maken in 
mei/juni 2015. De datum wordt vroegtijdig bekend gemaakt. 

 

 
De vergadering wordt om 21.55 uur gesloten. 
 
 
 
De Algemene ledenvergadering van 2016 zal plaatsvinden op de donderdag in de carnavalsvakantie. 

 


