
Verslag Algemene Ledenvergadering | 02-03-2017 

 

Afwezig (met kennisgeving): Mieke, Corry, Angelique, Jolanda, Jos, Corry van Beers 

1. Welkom 

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

2. Jaarverslag over 2016  

Vieringen (regulier / bijzonder) & Activiteiten 

 

8x regulier | 5x bijzonder | 6x activiteit 

Bestuursvergaderingen  

 

23-01-16 eucharistieviering Duizel

06-02-16 carnavalsviering Duizel

05-03-16 eucharistieviering Duizel

02-04-16 presentatieviering vormelingen

15-04-16 Bende van Beuving

21-04-16 ALV

21-05-16 vormselviering Eersel

29-05-16 communieviering Duizel + Steensel

11-06-16 eucharistieviering Duizel

12-06-16 Brood en spelen dag Streekmuseum Eersel

19-06-16 viering Donksbergen Lunet, vaderdag

24-06-16 Benefietavond Tinteltuin Eersel

16-07-16 eucharistieviering Duizel

24-09-16 eucharistieviering Duizel

01-10-16 Ameezing Eersel Muzenval

04-10-16 Verenigingsschieten Gilde Duizel

15-10-16 eucharistieviering Duizel

19-11-16 eucharistieviering Duizel

10-12-16 eucharistieviering Duizel

19-1-2016 Arianne vergadering

16-2-2016 José vergadering

15-3-2016 Jan vergadering

14-4-2016 José vergadering

17-5-2016 Bianca vergadering

24-5-2016 Rabobank Finaleavond Jan & Bianca

21-6-2016 bestuursetentje / vergadering / afscheid Elize / welkom Wil

18-10-2016 Arianne vergadering

24-10-2016 Vrijwilligersavond

15-11-2016 Bianca vergadering



Verhuur apparatuur / kleding 

Eén maal apparatuur verhuurd aan KBO Duizel voor de kerstviering. 

               

Koorfeest  

Zaterdag 18 juni 2016 geslaagd feest gehad. In 2017 is nog geen datum gepland. Mieke, Carien, 

Hanny zijn dit jaar de feestcommissie.  

3. Mutaties ledenlijst 

Lidmaatschap opgezegd (3) 

 - Karin van der  Heijden 

 - Amber Roos (oktober 2016) 

(De vader van Amber is deze week overleden, namens het koor wordt een kaart gestuurd.) 

- Tineke & Iet 

 

Nieuwe leden (1) 

- Annelies Damhuis (september 2016) 

 

Jubilarissen 

 Geen 

  

4. Bestuur 

 

Mutaties 

Na het aftreden van Elize heeft Wil haar plek als penningmeester in het bestuur 

overgenomen.  

 

Rooster van aftreden 

 
 

José wil haar functie als bestuurslid doorzetten. De herbenoeming en nieuwe 

bestuursperiode voor José gaan vanaf nu opnieuw in. 

 

 
 

 

 

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

Wil Vermeulen Penningmeester 1-5-2016 1-5-2020

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

2017

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

Wil Vermeulen Penningmeester 1-5-2016 1-5-2020

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

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

José Bierens Lid 1-3-2017 1-3-2021



Mededelingen 

- Afmelden vóór 19.30u via mail. Daarna eventueel via telefoon. Bij Arianne. 

- Opkomst bij de repetitie blijven we bijhouden.  

- 2e woensdag van de maand repeteren zetten we door. 

- Rabobank Clubkas Campagne voor activiteit(en) rondom 45 jarig jubileum.  

 

5.  Financiën 

Financieel verslag 

Het financieel verslag van 2016 is goedgekeurd. Met behulp van Rianne heeft Wil de 

administratie van de financiën vereenvoudigd. Er wordt hierom ook enkel nog betaald via de 

betaalrekening, niets meer contant. 

Het saldo van de betaal- en spaarrekening is omhoog gegaan, mede door verhoging van 

contributie vorig jaar, en het verenigingsschieten van het Gilde was een grote 

inkomstenbron.  

Kascontrole 

De kascontrole is gedaan door Rianne en Annelies. Volgend jaar wordt dit gedaan door 

Annelies en Inge S. 

Contributie   

De contributie blijft € 50,00. In januari wordt deze door alle leden overgemaakt op 

bankrekeningnr. NL 81 RABO 0112 8179 39 t.n.v. Zanggroep Multivoices Duizel. 

 

Het financieel verslag volgt op de volgende pagina. 



Begroting 2016 Cijfers 2016 Begroting 2017

Saldo 01.01.2016 31.12.2016

Contributie 2016  €             1.350,00  €       1.360,00  €          1.350,00 

Contributie 2015  €                     8,75  €               8,75  €                       -   Saldo bankrekening         1.065,48         1.569,94 

Parochiebijdrage 2016  €                275,00  €          275,00  €             275,00 Saldo kas 75,00             -                 

Rabobank Clubkas aktie  €                300,00  €          306,43  €             300,00 Saldo spaarrekening         1.723,31         2.731,16 

Gilde - Verenigigngsschieten  €          300,65 

Activiteiten  €          129,57 Totaal  €     2.863,79  €    4.301,10 

Aktie de Run  €            46,00 

Giften uit vieringen  €                100,00  €            70,00  €             100,00 

Verhuur  €                   80,00  €            40,00  €                80,00 Controleberekening:    

Totaal Inkomsten 2016  €     2.544,25 

Bankrente  €                   10,00  €               7,85  €                10,00 Totaal uitgaven  2016   1.106,94€     

Diversen  €                          -    €                       -   Verschil Inkomsten-Uitgaven  €     1.437,31 

Totaal Inkomsten  €             2.123,75  €       2.544,25  €          2.115,00 

Totaal saldo 01-01-2016 2.863,79€     

Bestuurskosten  €                175,00  €          102,10  €             175,00 Totaal saldo 31-12-2016 4.301,10€     

Alg. ledenvergadering  €                150,00  €            24,43  €             150,00 Verschil begin - eindsaldo 1.437,31€     

Feestavond / borrels  €                500,00  €          391,01  €             500,00 

Check -€               

Activiteiten

Kamer van Koophandel  €                          -    €                       -   

Bankkosten  €                130,00  €          102,50  €             130,00 

Website  €                   30,00  €            29,04  €                30,00 

Attenties  €                150,00  €          114,89  €             150,00 

Instrumenten  €          129,50 

Bladmuziek  €                100,00  €          140,00  €             100,00 

Koffie pauze  €                100,00  €            54,70  €             100,00 

Misintentie  €                   20,00  €            10,00  €                20,00 

Toetsenist  €                   50,00  €                50,00 

Diversen  €                100,00  €               8,77  €             100,00 

Totaal Uitgaven  €             1.505,00  €       1.106,94  €          1.505,00 

1 maart 2017, Hapert

Wil Vermeulen, penningmeester MV

Voor akkoord 

Kascontrolecommissie:

 

Rianne Heeren Annelies Damhuis

Opmerkingen:

Kas:

Met ingang van 01.07.2016 is de kas opgeheven. Administratief veel gemakkelijker om alles via de bank te laten afhandelen.

Contributie-inkomsten:

Met ingang van 1-1-2016 is de contributie voor leden met 15 euro verhoogd naar 50 euro per persoon. Dit heeft een grotere financiële armslag tot gevolg.

Leden die stoppen met zingen, kunnen als rustend lid verbonden blijven met onze zanggroep en op jaarbasis € 10,- betalen.

Bankkosten:

Per 1 juli  2015 is er een nieuwe kortingsregeling voor verenigingen en stichtingen:

Het donatiearrangement is komen te vervallen. De verenigingen ontvangen geen teruggave meer van abonnementskosten voor de rekening courant en internetbankieren. 

Wel krijgen we een uitgebreidere kortingsregeling. Alle transactiekosten tot € 25,- per maand worden vergoed.

De nieuwe regeling betekent dat wij als vereniging op jaarbasis tussen de € 50,- en € 120,- meer gaan betalen.

Vanaf 2017 zal de ALV weer gehouden worden op een locatie buiten de kerk, vanwege huur en consumpties zullen de kosten voor de ALV stijgen.

 

 



6. Dirigent 

 Cees benoemt de positieve reacties op de viering met muziek op de band. 

 

7. Commissies 

Evaluaties 

Activiteitengroep (Bianca) 

In 2016 diverse activiteiten (Bende van Beuving – Ameezing – Streekmuseum – Tinteltuin) gehad 

waarvoor overleg nodig was. Hierdoor eigen concert uitgesteld. Nieuwe activiteiten op de planning 

gekomen zoals nieuw  Ameezing – Voharding – Boboware. Leden van Boboware op bezoek gehad en 

afgesproken om te kijken naar samenwerking rond Kerstmis.  

 

Muziekgroep (Maria) 

Afgelopen jaar aantal keren samen met de activiteitengroep rond de tafel gezeten. Er zijn nieuwe 

nummers aangekocht (door Inge vd Boom) met muziek erbij. Hier moeten we mee oefenen, mee 

spelen, maar het is een grote stap die gezet is en nu al een positief resultaat laat zien. Het feit dat 

nummers gebruiken van YouTube illegaal is, wordt genoemd. Dit is nagekeken en er kan een contract 

met Buma Stemra afgesloten worden om hier gebruik van te maken, dat kost ongeveer €200 per 

jaar, dus we kijken eerst of we hier ook daadwerkelijk mee doorgaan. Het is een klus om de juiste 

muziek te zoeken, en nieuwe nummers moeten haalbaar zijn, maar er wordt goed op gereageerd, 

dus hier gaan we mee door. 

 

Tekstgroep (Cissy, Marianne) 

José stapt uit de tekstgroep, Marianne neemt de taken van José over. Rianne noemt dat iedereen 

welkom is om teksten – uit krant / boek / tijdschrift – aan te dragen die bruikbaar zijn voor de 

tekstgroep. Ingrid geeft aan zich aan te willen sluiten bij de tekstgroep. 

 

Opbouw/afbouw (Miriam) 

Fijn dat alle apparatuur weer gebruikt wordt. 

 

Bladmuziekgroep (Tessa) 

Er moet nog regelmaat in komen om de mappen die terug komen van oud-leden op orde te krijgen. 

Concertliederen die nog niet online staan worden door Tessa hierop gezet. Omdat we dit jaar met 

Kerstmis wel zullen zingen is het van belang dat de Kerstmap opgeschoond en waar mogelijk 

gedigitaliseerd wordt (evt. in samenwerking met de muziekgroep). 

 

Koffie/thee (Marjanne) 

Soms nog de vraag wanneer alles het best weer opgeruimd kan worden. Suggestie van Cees om 

zoveel mogelijk aan het einde van de pauze opgeruimd te hebben. 

 

Website (Maria) 

Het is gelukt om de mp3’s die bij de nieuwe nummers horen op de website te plaatsen. Dit is fijn 

zodat er thuis geoefend kan worden. Let er hierbij wel op dat je de juiste mp3 gebruikt. De liedjes 

van de vieringen worden ook altijd op de website gezet. Hierom heb je dus niet persé de mail nodig, 

op de website zijn ze altijd terug te vinden. Hier gaan we nog steeds proberen meer gebruik van te 

maken. 



Koorplanning (Carien) 

De koorplanning heeft plaatsgevonden tot en met september 2017. Na de zomer wordt de rest 

gepland. In plaats van iedere maand een viering is het ook altijd voldoende geweest om eens in de 

5/6 weken in de kerk te zingen. Dit zal Carien de volgende keer meenemen. 

 

Facebook (Ilona) 

Mieke was niet aanwezig en zorgt hier meestal voor. Bij grotere evenementen staat er altijd wel iets 

op Facebook en tussendoor ook wel eens. Veel leden geven aan dat het best meer mag worden.   

 

Mutaties (nieuwe leden) 

 José stapt uit de tekstgroep en blijft in het bestuur. 

Ingrid sluit aan bij de tekstgroep. 

Annelies heeft zich gevoegd bij de activiteitencommissie. 

 

8. Geplande activiteiten 2017 / 2018 

 

 
 

 

9. Rondvraag 

 

Frans > het zingen met muziek is fijn, voegt echt iets toe. Je merkt dat men er blij van wordt. 

José voegt toe > iedereen kan thuis ook zoeken naar muziek. Maria > de muziek moet aansluiten bij 

onze bladmuziek, maar wij kunnen ons ook aanpassen aan de muziek als dat nodig is. Dit moeten we 

langzaam opbouwen. 

Rianne > Graag minder repeteren voor Ameezing, eventueel meer met MG. En kan Cees 

meer nummers dirigeren in plaats van de dirigent van MG? Reactie > er zijn nu wel meer andere 

nummers waardoor dit wellicht mogelijk is. 

Carien > Hoe zit het met Jos? Jan > Laatst nog gesproken, zonder toetsenist komt hij niet. Hij 

gaat ook niet mee zingen. Er is aangeboden om het iets anders mee te laten doen / spelen, maar 

daar gaat hij niet op in. 

28-1-2017 eucharistieviering Duizel

25-2-2017 carnavalsviering Duizel

2-3-2017 ALV

18-3-2017 eucharistieviering Duizel

1-4-2017 presentatieviering vormelingen

22-4-2017 eucharistieviering Duizel

13-5-2017 vormselviering

3-6-2017 eucharistieviering Duizel

10-6-2017 Festival Volharding Duizel

3-7-2017 eucharistieviering Duizel

9-9-2017 eucharistieviering Duizel

17-9-2017 viering Donksbergen Lunet

4-11-2017 Ameezing Eersel Muzenval

Kerstmis

2018 Concert



José > Kunnen we aan Susan vragen of zij – tegen vergoeding – een aantal nummers voor ons 

in kan spelen op het keyboard. Inge B gaat dit navragen en de suggestie wordt ook genoemd om dit 

het combo van MG anders te laten doen. Zij doen namelijk ook mee met de vormselviering. 

Jan > vraagt aan Sam of hij het nog leuk vindt om te doen. Sam geeft aan dat hij blij is om 

mee te doen. De tijd waarop hij naar de repetitie komt maakt voor hem niet uit. Hij spreekt dat 

iedere keer in overleg met Cees af. 

Ingrid > Bonnen van De Run geteld 

Jan > overhandigd mand met eten en drinken aan Cees voor inzet afgelopen jaar. 

 

10. Om 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Eén consumptie van het koor nog bij de afsluiting van de vergadering in de foyer van De Smis. 

 

 


