
 

Algemene Ledenvergadering | 7-3-2019 

1. Welkom 

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

Afwezig (met kennisgeving): Rian Maas, Rianne Heeren, Angelique, Jolanda 

2. Jaarverslag over 2018 

20-1-2018 eucharistieviering Duizel 

10-2-2018 carnavalsviering Duizel 

15-2-2018 Algemene Ledenvergadering 

17-2-2018 Merefelt 

11-3-2018 presentatieviering vormsel Steensel 

14-4-2018 eucharistieviering Duizel 

4-5-2018 Dodenherdenking Gemeente Eersel, Duizel 

26-5-2018 vormselviering Eersel 

10-6-2018 Donksbergen 

24-6-2018 Sint Jansviering 

01-09-2018 eucharistieviering Duizel 

01-09-2018 Koorfeest 

6-10-2018 eucharistieviering Duizel 

31-10-2018 uitvaart mevrouw Fabrie 

10-11-2018 eucharistieviering Duizel 

15-12-2018 eucharistieviering Duizel 

23-12-2018 Kerstconcert 

   

Vieringen (regulier / bijzonder) & Activiteiten 

6 x regulier | 5x bijzonder | 6x activiteit 

Bestuursvergaderingen  

16-01-2018 Vergadering  

20-02-2018 Vergadering 

06-03-2018 Etentje 

17-04-2018 Vergadering 

15-05-2018 Vergadering 

17-09-2018 Vergadering 

13-10-2018 Vergadering 

19-11-2018 Vergadering 

 

7x vergadering + tussentijds overleg (voor de repetitie / in de pauze) 



 

Apparatuur 

- Speakertoren van / aan Carlo Luijten (uit)geleend. 

- Nieuwe monitors (2) + microfoons (2) + microfoonstandaards gekocht. 

- Ondersteuning van Carlo gehad. 

- André Tijssen erbij als geluidsman. Erg fijn! 

Koorfeest  

- Zaterdag 1 september 2018 geslaagd feest gehad in de blokhut in Duizel. 

- Organisatie 2019: Maria, Ludi, Inge Scheuermann en Marianne van Gerwen   

3. Mutaties ledenlijst 

Lidmaatschap opgezegd 

- Marlies Schroevers 

- Jacqueline de Haas 

 

Nieuwe leden (3) 

- Ludi Habraken (februari 2018) 

- Gaudia Vermissen (januari 2019) 

- José Koert (januari 2019) 

 

Jubilarissen (3) 

- José Bierens, 12,5 jaar (2006) 

- Miriam Bullens, 12,5 jaar (2006) 

- Rianne Heeren, 25 jaar (1993) 

 

De jubilarissen ontvangen allemaal een attentie.   

 

4. Bestuur 

 

Rooster van aftreden 

 

 

De bestuurstermijnen van Arianne en Bianca lopen af. Zij willen hun functies als 

secretaris en algemeen bestuurslid voortzetten. Hiertegen is geen bezwaar, 

waarmee de nieuwe termijn per 1-4-2019 ingaat. 

 

 

Jan Wouters Voorzitter 1-4-2018 1-4-2022

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 vanuit het bestuur  

- Fijn dat de opkomst de laatste tijd zo goed is! 

- Afmelden vóór 19.30u bij Arianne via telefoon (appen, bellen, sms’en). Niet via e-

mail. 

- 2e donderdag van de maand repeteren we de woensdag ervoor. 

- In verband met het opzetten / klaarstaan van de apparatuur willen we de repetitie 

ook echt om 20.00 uur starten. Inzingen liever niet nog na 20.10 uur. 

- Wij vragen jullie aandacht voor de Whatsappgroep. Zoals vorig jaar afgesproken 

zouden we dit uitproberen. Het bestuur is positief en wil het blijven gebruiken, 

maar enkel voor mededelingen! Geen onnodige reacties.  

 

5. Financiën  

 

- Bonnetjes bij Wil inleveren inclusief naam en bankrekeningnummer. 

- Rabobank Clubkascampagne is verplaatst van het voorjaar naar september / 

oktober. Ons doel voor dit jaar: nieuwe mappen en/of koffiezetapparaat. 

- Ingrid biedt een bedrag van € 33,20 aan vanuit de spaaractie bij De Run. 

- Voor het zingen bij de uitvaart van mevrouw Fabrie hebben we € 100 ontvangen. 

 

Kascontrole 2018: Hanny en Inge S. Bedankt! 

Kascontrole 2019: Hanny en Miriam 

 

Zie de volgende pagina voor het financieel overzicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Cijfers 2018 

Contributie 2018  €             1.335,00  

Nog te ontvangen contributie 2018  €               -100,00  

    

Contributie 2017   

Nog te ontvangen contributie 2017  €                 200,00  

Contributie 2016   

Contributie 2015   

    

Parochiebijdrage   €                 275,00  

Rabobank Clubkas aktie  €                 287,50  

Gilde - Verenigingsschieten  €                          -    

Activiteiten  €                   20,00  

Aktie de Run  €                   30,50  

Giften uit vieringen  €                 200,00  

Verhuur  €                          -    

    

Bankrente  €                     0,58  

Diversen  €                          -    

    

    

Totaal Inkomsten  €             2.248,58  

    

Bestuurskosten  €                 257,65  

Alg. ledenvergadering  €                 155,47  

Feestavond / borrels  €                 182,62  

    

Activiteiten  €                 108,07  

    

Kamer van Koophandel   

Bankkosten  €                 120,33  

    

Website  €                   93,51  

Attenties  €                 100,83  

Instrumenten   

Bladmuziek   

Buma Stemra   €                 328,16  

Instrumentarium  €                 774,80  

Koffie pauze  €                   35,71  

Misintentie  €                          -    

Toetsenist  €                          -    

Diversen  €                     2,65  

Totaal Uitgaven  €             2.159,80  

 

 

 

 

 

Saldo 31.12.2018

Saldo bankrekening  €           1.805,93 

Saldo kas -€                     

Saldo spaarrekening  €           2.735,44 

Totaal  €          4.541,37 

Controleberekening:    

Totaal Inkomsten  €           2.248,58 

Totaal uitgaven  2.159,80€            

Verschil Inkomsten-Uitgaven  €                88,78 

Totaal saldo 01-01-201x 4.452,59€            

Totaal saldo 31-12-201x 4.541,37€            
Verschil begin - eindsaldo 88,78€                 

Check -€                     



 

6. Dirigent 

  

Cees geeft aan dat hij het nog steeds fijn en leuk vindt om het dirigentschap van ons 

koor uit te voeren, hij krijgt er energie van. De opkomst is tegenwoordig goed. Hij 

vraagt alle leden om vragen / opmerkingen / suggesties vooral met hem te delen. 

Het werken met een repetitieplanning vindt Cees prettig, al kan de planning niet altijd 

worden aangehouden. Er komen regelmatig dingen tussendoor en het instuderen 

van nummers valt soms tegen. 

Cees ontvangt een bon voor een etentje met het bestuur en een cadeaupakket voor 

zijn inzet afgelopen jaar. 

 

7. Commissies 

 

Evaluaties 

▪ Activiteitengroep  

In 2018 voornamelijk gefocust op het Kerstconcert met de Volharding. Dit is 

inmiddels allemaal afgerond. De Volharding heeft aangegeven in 2019 niet eenzelfde 

activiteit te willen doen in verband met de repetitietijd. Wel hebben zij voorgesteld om 

de laatste repetitie voor de zomervakantie gezamenlijk te doen. Dit vindt plaats op 

vrijdag 5 juli 2019.  

Ernest Beuving (Bende van Beuving – Skoren) staat gepland voor vrijdag 

17 januari 2020. Hopelijk kunnen we snel starten met repeteren hiervoor. 

Op vrijdag 14 juni 2019 komt Ernest Beuving ook langs om een preview te doen en 

kunnen we een nummer samen met hem zingen. We zingen zelf ongeveer 45 – 60 

minuten op 14 juni 2019. De activiteitengroep vraagt de muziekgroep om hiervoor 

een repertoire samen te stellen. De leden vragen om bij de promotie aandacht te 

hebben voor de opzet zodat de activiteit niet aan het Moaten Toernooi wordt 

gekoppeld. 

De activiteitengroep is van plan om in 2019 een paar keer bij bijvoorbeeld de 

Kerkebogten of RSZK-locaties optredens te plannen.  

 

▪ Muziekgroep   

Inge van den Boom legt uit dat de muziekgroep en de tekstgroep afspraken hebben 

gemaakt over de liedjeskeuze voor vieringen in de kerk. De muziekgroep draagt 

hiervoor een voorstel aan en stemt dit af met de tekstgroep. De muziekgroep stelt 

alle leden op de hoogte van de gekozen nummers. 

Happy ligt nog klaar om in te studeren. Er is behoefte om meer Nederlandstalige 

nummers (in de kerk) te zingen. Dit is de volgende stap voor de muziekgroep. 

Maria plaatst indien mogelijk de verschillende partijen van nummers op de website. 

De leden waarderen dit erg! 

Er is enige tijd geleden een update van het repertoire verstuurd. De muziekgroep 

verstuurt deze nogmaals, met een overzicht van de nummers van Onze vaders en 

Geloofsbelijdenissen. 

 



 

▪ Tekstgroep    

Zie ook afspraak met muziekgroep. De tekstgroep vraagt zoals genoemd om 

rekening te houden met thema’s en Nederlandstalige nummers. 

Verder meldt Marianne van Moll dat Corry van Beers voorlopig nog gewoon 

aanwezig is bij vergaderingen van de tekstgroep.  

 

▪ Opbouw / afbouw   

Met de nieuwe apparatuur is er meer op- en af te bouwen en tijd nodig om dit uit te 

proberen en eraan te wennen. André vraagt om tijdens repetities ook echt gebruik te 

maken van de microfoons. De nieuwe microfoons zijn alleen geschikt voor solisten, 

dus moeten toch anders worden neergezet. De klankkleur van de microfoons is ook 

anders. De opstelling wordt ook aan de orde gesteld. Dit moeten we tijdens repetities 

uitproberen. De percussie of andere extra instrumenten hebben ook invloed op het 

geluid. 

Het bestuur bespreekt de aanschaf van extra (vang)microfoons.  

 

▪ Bladmuziekgroep 

De bladmuziekgroep zorgt ervoor dat nieuwe leden een complete map krijgen. Het is 

fijn als het bestuur het even meldt / checkt als er nieuwe leden zijn.  

Er bestaat geen concertmap meer. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het 

bijhouden van de nummers in de eigen map.  

De kerstnummers worden door Cees veelal vernieuwd, dus hier wordt op dit moment 

verder geen actie op ondernomen.  

 

▪ Koffie / thee    

Het bestuur vraagt Marianne van Gerwen en Ludi om te kijken naar een nieuw 

koffiezetapparaat.  

Na de pauze wordt direct opgeruimd zodat er na de repetitie in de sacristie ruimte is 

om de apparatuur op te ruimen. 

 

▪ Website   

De website wordt zo goed mogelijk up-to-date gehouden. De muziekbestanden 

worden regelmatig gebruikt. De agenda is niet meer apart weergegeven, maar in de 

planning opgenomen.  

De ledenlijst is van de website verwijderd, maar deze is nu eenmaal op ‘het web’ 

beland waardoor deze via Google misschien soms nog wel naar voren komt. De 

verjaardagskalender wordt ook verwijderd.  

Leden vragen hoe groot de activiteit op de website is. Maria kijkt na of ze dit kan 

zien.  

 

▪ Facebook   

Miriam vraagt iedereen om input te leveren voor berichten op Facebook of haar 

eraan te herinneren als er een activiteit aanstaande is. Zichtbaar is dat er een 

behoorlijk aantal mensen wordt bereikt met geplaatste berichten. 



 

 

▪ Koorplanning 

De koorplanning vindt twee keer per jaar plaats. Carien plaatst de afgesproken data 

in de app. Ze geeft aan dat de huidige planning geen probleem was voor de andere 

koren. Wij stellen ons voldoende beschikbaar. 

Jan meldt dat de parochiebijdrage in 2019 waarschijnlijk meer wordt dan in het 

verleden omdat er per lid een bedrag beschikbaar wordt gesteld. 

 

Mutaties  

Er zijn geen wisselingen in werkgroepen.  

 

Nieuwe leden 

- Ludi heeft gekozen voor de koffiegroep. 

- Gaudia en José K. denken na over hun keuze voor een werkgroep. 

 

8. Geplande activiteiten 2019 / 2020 

 

zaterdag 23-3 Vormselviering 18.00 – Eersel 

zaterdag 13-4 Viering 19.00 – Duizel 

vrijdag 14-6 Zomerconcert 20.00 – Sportpark De Meer Duizel 

zondag 30-6 Sint Jansviering 10.30 - Kiosk Duizel 

vrijdag 5-7 laatste repetitie voor de zomervakantie  20.00 – De Smis Duizel 

zaterdag 7-9 Viering 19.00 – Duizel 

vrijdag 17-1 Bende van Beuving – Skoren ? – Muzenval Eersel 

 

9. Rondvraag 

- Ingrid vraagt aandacht voor het volume van het praten in de sacristie voorafgaand 

aan een viering.  

- José Bierens benadrukt dat alle leden elkaar persoonlijk kunnen benaderen 

omdat alle telefoonnummers in de app te vinden zijn.  

- Marianne van Gerwen en Gaudia vragen of de ALV per se tijdens de 

carnavalsvakantie moet plaatsvinden. Dit is van oudsher een gewoonte die wordt 

voortgezet. 

- Gonny geeft aan dat zij niet om 19.30 uur aanwezig kan zijn als dit wordt gepland. 

Dit is begrijpelijk. Mogelijk kan groep 2 op woensdag extra repeteren als dat nodig 

is. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en aanwezigheid en sluit de 

vergadering.  

We maken een nieuwe foto van de groep en drinken met degenen die willen 

nog een drankje. 

http://zanggroepmultivoices.nl/txt/liedjes%20vieringen%202019/23%20maart%202019.txt

