
Verslag Algemene Ledenvergadering   Zanggroep Multivoices 

Donderdag 21 april 2016 

 

Afwezig (met kennisgeving): Rianne, Maria, José, Sam, Jolanda, Frans, Corrie van Beers 

 

1. Welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Jaarverslag over 2014 

Vieringen (regulier/bijzonder) & Activiteiten 

 

8 x reguliere viering | 13 x bijzondere viering/dienst | Ameezing  Eersel & Bende van Beuving 

 

 

17-jan-15 eucharistieviering Duizel

14-feb-15 carnavalsviering Duizel

19-feb-15 ALV

14-mrt-15 eucharistieviering Duizel

12-apr-15 voorstellen communicanten Eersel

18-apr-15 Vormselviering Eersel - Duizel Eersel Steensel

23-mei-15 Pinksterviering Duizel

15-jun-15 uitvaart Martien vd Aalst - vader Carien Tuerlings

28-jun-15 Sint Jansviering Gildeterrein

11-jul-15 eucharistieviering Duizel

16-jul-15 laatste repetitie  / borrel bij José

23-aug-15 Doopviering Veldhoven Jasmijn van den Boom (Inge en Joris)

3-sep-15 eerste repetitie 

5-sep-15 huwelijksviering te Arendonk - Hanny Bullens en Bram (Miriam Bakermans)

19-sep-15 eucharistieviering Duizel

10-okt-15 Ameezing Eersel Muzenval

17-okt-15 eucharistieviering Duizel  / koorfeest

21-nov-15 eucharistieviering Duizel

28-nov-15 afscheidsviering / verjaardag Pastor vd Weijst

19-dec-15 advent viering Duizel

21-dec-15 uitvaart Yvon Ansems te Duizel

23-1-2016 eucharistieviering Duizel

6-2-2016 carnavalsviering Duizel

5-3-2016 eucharistieviering Duizel

2-4-2016 presentatieviering vormelingen

15-4-2016 Bende van Beuving



Bestuursvergaderingen 

 

Verhuur apparatuur / kleding 

De apparatuur is 2x verhuurd aan de KBO Duizel. Kleding is in 2015 niet verhuurd. 

Koorfeest 

Het koorfeest heeft in 2015 op zaterdag 17 oktober plaatsgevonden. Voor 2016 staat het koorfeest 

gepland op zaterdag 18 juni. Hiervoor kun je je aanmelden tot 15 mei bij José. Er wordt een bijdrage 

van € 15,00 gevraagd voor partners. 

Geboorte 

Op 22 januari 2015 is Max geboren, zoon van Tessa en Rob, broertje van Jill. 

3. Mutaties ledenlijst 

Lidmaatschap opgezegd (5) 
- Annelies Damhuis (september 2015) 
- Sophie Fuchs (januari 2016) 
- Gaudia Versmissen (februari 2016) 
- Ruud Teunissen  
- Jos Bullens (Oktober – November 2015) 
 
Nieuwe leden (5) 
- Inge Scheuermann (oktober) 
- Marianne van Moll (november) 
- Mieke Michiels (november) 
- Ilona van Bakel (november) 
- Will Vermeulen (november) 
 
Jubilarissen 
- Jolanda Castelijns 1976 – 2016 > 40 jaar 
- Bianca Castelijns 2013 – 2016 > 12,5 jaar 

13-jan-15 Arianne vergadering

10-mrt-15 José vergadering

21-apr-15 Jan vergadering

18-mei-15 koorplanning Elize

26-mei-15 Rabobank Jan & Arianne

22-sep-15 bestuursetentje/vergadering afscheid Annelies / welkom Bianca

25-sep-15 Vrijwilligersavond Parochie in De Smis

16-nov-15 koorplanning Elize

17-nov-15 Elize vergadering

15-dec-15 Bianca vergadering

19-1-2016 Arianne vergadering

16-2-2016 José vergadering

15-3-2016 Jan vergadering

14-4-2016 José vergadering



4. Bestuur 
 
Mutaties 
Tussentijdse verandering door afmelding Annelies. Bianca heeft haar plaats overgenomen. 
 
Rooster van aftreden 

 
 
Elize heeft aangegeven te stoppen met het koor. Hierdoor komt haar functie als penningmeester 
binnen het bestuur ook vrij. Verzoek aan alle leden om na te denken wie dit over wil nemen. Als je 
hier interesse in hebt, meldt dat dan bij het bestuur. 
 
Mededelingen 
- Afmelden vóór 19.30u via mail. Daarna eventueel via telefoon. Bij Arianne. (h.sambeek8@upc.nl / 
0497-517443 / 06-18635651) 

- Muzikanten: Sam Corstens komt voor percussie. Verder blijft de zoektocht gaande. 

- Wie een beker mee wil brengen voor de koffie, dat mag. Voor de rest zijn er gewoon bekers 
aanwezig. 

- Opkomst bij de repetitie blijven we bijhouden.  

- Vrijblijvendheid bij optredens moet minder worden. Gekozen om lid te zijn van de vereniging, niet 
per activiteit te bepalen. Uiteraard zijn er altijd redenen mogelijk waarom je niet mee kunt doen, 
meldt dit dan bij het bestuur. 

- 2e donderdag van de maand blijven we op woensdag repeteren. Graag iedereen die dan kan ook 
echt aanwezig zijn zodat we de repetities zinvol in kunnen vullen. 

- Rabobank Clubkas Campagne is weer begonnen. Wij willen hiermee ons budget vergroten voor 
bladmuziek en percussie-instrumenten. Je kunt nog tot en met 30 april 2016 stemmen. 

- Het huishoudelijk regelement is aangepast met betrekking tot koorkleding en contributie. De 
nieuwe versie zal zo snel mogelijk op de website geplaatst worden. 

 
5. Financiën 
 

De financiën waren nog niet op orde voor de vergadering. Wel is medegedeeld dat er meer in 
kas is dan vorig jaar. Mede door de verhoging van de contributie en deelname aan het 
Verenigingsschieten van het Gilde. De kascontrole door Rian en Rianne wordt na de meivakantie 
gedaan. Na de vakantie volgt ook het complete financiële verslag. Volgend jaar doen Rian en Will de 
kascontrole. 
 
 
 
 
 
 

Naam Functie Start benoeming Aftreden / Herbenoeming

2015

Jan Wouters Voorzitter 1-4-2014 1-4-2018

Elize Helmer Penningmeester 1-3-2013 1-3-2017

Bianca Castelijns Secretaris 1-10-2015 1-10-2019

Arianne van Sambeek Lid 1-4-2015 1-4-2019

José Bierens Lid 1-3-2013 1-3-2017

mailto:h.sambeek8@upc.nl
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6. Dirigent 
 

Cees geeft aan dat de repetities de laatste tijd goed bezocht zijn en er enthousiast 
gerepeteerd werd. Maar vaak blijkt dat de opkomst vanaf september weer afzakt. Cees benoemt nog 
eens dat er een reden kan zijn waardoor je niet kunt komen, maar je lid bent van de vereniging, dus 
probeer er altijd te zijn. Dat is ook prettig tegenover andere leden. Het is fijn om voor een volle groep 
te zingen en dirigeren. Ook vraagt Cees om sociale controle wat betreft gepraat tijdens de repetitie.  

Er wordt een dinerbon aan Cees overhandigd voor alle inspanningen het afgelopen jaar en 
een presentje voor Corrie voor haar bijdragen in 2015. 
 
7. Commissies 
 

Iedere groep heeft een aanspreekpunt / contactpersoon. Deze neemt ook het initiatief om 
met de groep bij elkaar te komen.  

De taken en verantwoordelijkheden van de commissies zijn door het bestuur op papier gezet 
(zie bijlage). Zo kan men elkaar hierop aanspreken en kunnen nieuwe leden zich hierop oriënteren. 
Opmerkingen of aanvullingen hierop kunnen aan het bestuur worden doorgegeven. 
 
Activiteitengroep (Bianca) 

Terwijl we met het concert voor 2016 bezig waren, kwam Ameezing Eersel op ons pad. Daar 
zijn we een aantal weken intensief mee bezig geweest. Daarna volgde de Bende van Beuving 
waarvoor veel gerepeteerd is. Achteraf blijkt dat dit optreden door de leden als zeer positief ervaren 
is terwijl er in het begin veel opmerkingen waren tijdens het repeteren. Omdat het toch leuk is, 
zullen meer van zulke activiteiten gezocht worden om aan deel te nemen of wellicht organiseren we 
deze zelf.  

Tot aan de zomervakantie staan er nog enkele vieringen en optredens buiten de parochie op 
het programma. Hiernaast beginnen we voor de zomervakantie ook weer te repeteren voor 
Ameezing Eersel 2016. 

Op 26 juni vindt net als vorig jaar het Verenigingsschieten van Gilde St. Jan Duizel plaats. 
Graag willen we met twee of drie teams, bestaande uit koorleden en eventueel aanhang, hieraan 
deelnemen.  

Met Kerstmis vindt er één gezinsviering plaats op kerstavond in de kerk in Eersel. Iedereen 
heeft vrijblijvend de mogelijkheid om deel te nemen aan het familie-gelegenheidskoor dat hiervoor 
samengesteld wordt. Als koor is er nog geen uitvoering gepland met Kerstmis. In de activiteitengroep 
wordt gekeken naar de mogelijkheid om iets te organiseren rondom het 45-jarig bestaan van het 
koor in 2017. Er wordt opgemerkt dat er dan beter geen tijd aan een kerstrepertoire besteed kan 
worden, en deze tijd in het jubileum te steken. 
 
Muziekgroep (Maria, was afwezig, Cees neemt het woord)  

De muziekgroep heeft zich in 2015 vooral beziggehouden met concertliederen. Voor de 
Bende van Beuving zijn nummers uitgezocht en het nieuwe repertoire van Ameezing Eersel 2016 is 
vastgesteld. De voorkeuren voor te zingen nummers tijdens Ameezing Eersel 2016 kan iedereen 
mailen naar Maria (zie mail 19-04-2016).   

Er wordt opgemerkt dat er behoefte is aan meer uptempo en meer moderne nummers. 
Daarbij wordt genoemd dat dit niet altijd 4-stemmig hoeft te zijn. Ook wordt er voorgesteld om 
liedjes uit te wisselen met andere koren (bijv. uit Vessem). Arianne benoemt dat er gebruik gemaakt 
mag worden van abonnementen of iets dergelijks van een muziekbibliotheek of website waar 
bladmuziek vandaan gehaald kan worden. Binnen de muziekgroep wordt afgesproken wie dit op zich 
neemt. 

Mede door het ontbreken van muzikanten zijn nieuwe nummers om in de kerk te zingen op 
de achtergrond geraakt. 



Cees benoemt nog eens dat hij enkel in de muziekgroep zit om te kijken of gekozen nummers 
haalbaar zijn. Het is aan de leden van de muziekgroep (met enige input van andere leden van het 
koor) om nieuw repertoire aan te dragen. Er wordt door verschillende leden gezegd dat men niet 
merkt dat er met de input niets gedaan wordt. 
 
Tekstgroep (José, was afwezig, Cissy neemt het woord) 

De tekstgroep is beperkt in het repertoire voor vieringen in de kerk, hier moet ook altijd iets 
Nederlands bij zitten, dat is soms lastig. Maar het lukt nog steeds om bij thema’s aan te sluiten. 
Sophie en Gaudia zijn weggevallen uit de groep, maar dit wordt weer aangevuld door Marianne van 
Moll en Inge Scheuermann. 
 
Bladmuziekgroep (Tessa) 

De bladmuziekgroep is al lang niet meer bij elkaar geweest. Afgelopen jaar was hier geen 
aanleiding voor. De kerstmap staat wel nog steeds op het programma. Het opruimen van de kast in 
de sacristie en het compleet maken van mappen van oud-leden staan ook in de planning. Er wordt 
gezorgd voor verspreiding van de nieuwste concertliederen voor nieuwe leden. 
 
Opbouw / afbouw instrumenten (Miriam)  

Er hoeft geen drumstel meer klaargezet te worden, maar de apparatuur is de laatste tijd wel 
veel gebruikt. Wellicht een andere laptop gebruiken als we daar vaker mee gaan werken. 
 
Koffie / thee (Jacqueline)  

Door het gebruik van eigen bekers wordt er meer gedronken, daar moet rekening mee 
gehouden worden. Gevraagd wordt om ervoor te zorgen dat het klaarzetten, dan wel opruimen, niet 
tijdens de repetitie gedaan wordt. 
 
Website / Facebook (Elize)  

Het lukt momenteel niet om de website up to date te houden. Elize kan ook niet alle functies 
op de website meer gebruiken. Omdat Elize stopt biedt Ingrid aan om een afspraak met Maria te 
maken om te kijken of zij hierin iets over kan nemen. 

Mieke biedt aan om met Ilona de Facebookpagina van het koor over te nemen en deze actief 
te gaan gebruiken.  
 
Koorplanning (Elize) 

De eerstvolgende koorplanning is op 6 juni. Elize biedt aan om hiermee naartoe te gaan met 
degene die deze taak overneemt van haar. Carien stelt zich hiervoor beschikbaar. Jan benoemt dat 
als wij vaker in de kerk zingen er ook een groter budget beschikbaar komt, voor een toetsenist 
eventueel. Het is nog niet precies duidelijk hoe de vieringen in 2017 verdeeld worden over de 
parochie. De viering in Duizel is dan wellicht op zondagochtend. 
 
 
8. Geplande activiteiten 2016 / 2017 
 

- 21-5 Vormsel Eersel 
 - 29-5 Communieviering Duizel 
 - 2-6   Repetitie MG Valkenswaard  
 - 11-6 Eucharistieviering Duizel 
 - 12-6 Brood en Spelen dag, Streekmuseum 
 - 19-6 Viering Donksbergen 
 - 24-6 Benefietavond Tinteltuin 
 - 26-6 Verenigingsschieten Gilde St. Jan Duizel 
 - 16-7 Eucharistieviering Duizel 



 - 30-9 Repetitie Muzenval Ameezing Eersel 
 - 1-10 Ameezing  Eersel 
 - 2017 Concert 
 
 
9. Rondvraag 
Ingrid: De BUS bij de Run is geteld, wij ontvangen € 46,-. Dank hiervoor.  

Idee om met Ameezing Eersel 2016 een boekje te maken en daarin advertenties op te 
nemen. Dit wordt meegenomen in het eerstvolgende overleg met de Muzenval. Meer aan PR 
doen.  

Gonny: Sluit zich aan bij meer PR activiteiten en wil zich daar ook voor inzetten.  
Ameezing Eersel is afgelopen jaar in de smaak gevallen bij de jeugd en zij komen dus wellicht 
dit jaar weer. 

Will: Kent nog niet alle namen van de leden. Er wordt een rondje ‘voorstellen’ gedaan voor Will. 
Cees: Heeft genoten van het optreden met de Bende van Beuving en bedankt de leden voor de 

inzet hierbij. 
Hanny: Vraagt zich af of de koorkleding blijft zoals afgesproken. Benoemd wordt dat wanneer 

iedereen zich houdt aan effen wit en (donker) spijker, het geen probleem is. Dit blijft de 
koorkleding in de zomertijd. Wintertijd zwart. 

Marianne / Carien: Verzoek om de volgende keer niet in de kerk te vergaderingen in verband 
met het geluid, de galm. 

Mieke: Als aanvulling op het initiatief om Facebook meer in te zetten, de vraag of er leden zijn die er 
bezwaar tegen hebben als zij op Facebook genoemd of met foto geplaatst worden. Gonny 
geeft aan dit liever niet te willen. Anderen noemen dat gematigd gebruik gewenst is. 

Corry: Verzoek om vlottere muziek. 
Angelique: Aansluitend bij Corry, verzoek om moderner repertoire. 
Maria: Zou graag mogelijkheid om vaker met band te zingen uitzoeken. Heeft moeite met koorleden 

die zonder reden afhaken bij een activiteit. Dat moet niet kunnen, ook voor de groep die hun 
uiterste best doet om activiteiten te bedenken / organiseren. Het optreden met Beuving was 
erg leuk en is voor herhaling vatbaar. 

 
 

De vergadering wordt om 21.40 door de voorzitter gesloten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taken en verantwoordelijkheden van commissies Zanggroep Multivoices 

 

 

Activiteiten (buiten de parochie) 

- Contactpersoon voor vragen van buitenaf. 

- Ideeën opperen voor activiteiten. 

- Coördineren van eigen activiteiten. 

 

Tekstgroep 

- Kiezen van liederen voor vieringen in de kerk. 

- Verzorgen en kiezen van teksten voor vieringen in de kerk. 

- Contactpersoon voor bijzondere vieringen in de kerk. 

 

Muziekgroep 

- Onderhouden van repertoire. 

- Verzamelen van nieuw repertoire en bladmuziek. 

- Muziek uitzoeken voor activiteiten buiten de kerk zoals concerten en optredens. 

 

Bladmuziekgroep 

- Onderhouden van de mappen van het koor. 

- Verzorgen van mappen voor nieuwe leden + innemen mappen van leden die hun 

lidmaatschap opzeggen. 

- Onderhouden en verzorgen van bladmuziekvoorziening van liederen uit repertoire op de 

website. 

 

Opbouw / afbouw instrumenten 

- Zorg dragen voor opstellingen en aansluitingen van instrumenten en apparatuur voor 

repetities en optredens. 

 

Koffie / thee groep 

- Zorg dragen voor aanwezigheid van koffie / thee tijdens repetities. 

- Onderhouden van apparaten en zorgen voor materiaal voor koffie / thee. 

 

Website / Facebook 

- Bijhouden van agenda, foto’s en berichten op de website en Facebookpagina van het koor. 

- Bijhouden van ledeninformatie op de website. 

 

Koorplanning 

- Deelnemen aan koorplanning van de parochie en vieringen die wij zingen in de kerk 

inplannen.  

 

 


