
Algemene Ledenvergadering | 27 februari 2020 

1. Welkom 

Afwezig (met kennisgeving): Cees van Beers, Marianne van Gerwen, 

Tessa vd Kruijssen, Rian Maas, Inge Scheuermann, Gaudia Versmissen 

 

2. Jaarverslag over 2019 

12-1-2019 eucharistieviering Duizel 

16-2-2019 presentatieviering vormsel Steensel 

2-3-2019 carnavalsviering Duizel 

7-3-2019 Algemene Ledenvergadering 

23-3-2019 Vormsel 

13-4-2019 eucharistieviering Duizel 

14-6-2019 Zomerconcert ‘Muziek en meer @ de Meer’ 

30-6-2019 Sint Jansviering 

5-7-2019 Laatste repetitie i.s.m. Volharding 

24-8-2019 Koorfeest 

7-9-2019 eucharistieviering Duizel 

26-10-2019 eucharistieviering Duizel 

27-10-2019 Donksbergen 

07-12-2019 eucharistieviering Duizel 

23-12-2019 Beuving 

   

Vieringen (regulier / bijzonder) & Activiteiten 

5 x regulier | 4x bijzonder | 4x activiteit 

 

Bestuursvergaderingen  

21-1-2019 Vergadering  

8-2-2019 Vergadering 

23-5-2019 Vergadering 

17-6-2019 Vergadering 

16-9-2019 Vergadering 

28-10-2019 Vergadering 

18-11-2019 Vergadering 

16-12-2019 Vergadering 

 

8x vergadering + tussentijds overleg (voor de repetitie / in de pauze) 



Apparatuur 

- 2 microfoons aangeschaft + kabels. 

- Geen verhuur of andere bijzonderheden 

Koorfeest 2020 

- Zaterdag 10 oktober 2020. 

 

 

2.1 Gepland 2020 

Zaterdag 18-1 Viering 19.00 – Duizel 

Zaterdag 22-2 Carnavalsviering 17.30 – Duizel 

Zaterdag 7-3 Voorstellen vormelingen 19.00 – Duizel 

Zaterdag 4-4 Viering 19.00 – Duizel 

Zaterdag 9-5 Viering  
+ muziekfestival door De Volharding 

19.00 - Duizel  
+ 17.00 - 17.30 Duizel 

Zondag 28-6 Sint Jansviering 10.30 – Duizel 

Zondag  27-9 Donksbergen 10.30 - Lunet Duizel 

 

 

3. Mutaties ledenlijst 

Lidmaatschap opgezegd 

- Angelique Schellekens (juli 2019) 

- Maria Floren (september 2019) 

- Ludi Habraken (januari 2020) 

 

Nieuwe leden 

- Daniëlle van Vliet (april 2019) 

 

Jubilarissen 

- Carien Tuerlings (40 jaar) 

- Cees van Beers (40 jaar) 

- Arianne van Sambeek (12,5 jaar) 

- Hanny van Vliet (12,5 jaar) 

 

Er worden bloemen & cadeaubonnen overhandigd aan de jubilarissen.  

 

 

 



4. Bestuur  

Rooster van aftreden 

 

 
 

De bestuurstermijn van Wil loopt af. Zij wil haar functie als penningmeester 

voortzetten. Hiertegen is geen bezwaar. De nieuwe termijn gaat in per 1 mei 2020. 

 

Mededelingen vanuit het bestuur  

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

e-mail. 

- In elke week met de 2e donderdag van de maand, is de repetitie op de woensdag. 

- Graag iedereen om 19.50 uur aanwezig, om 20.00 uur start de repetitie. 

- Ledenlijst. Deze is van de website gehaald en daarna niet meer verspreid. Met dit 

verslag van de vergadering ontvangt iedereen een geüpdatete lijst.  

 

 

4.1 Toekomst kerk en koor 

 

Update stand van zaken voor zover bekend. 

Op 10 maart 2020 komt het parochiebestuur nogmaals naar Duizel om informatie te 

verstrekken en in overleg te gaan over de toekomst van de kerk. Naar verwachting 

blijft 2020 nog ‘gewoon’. 

Visie bestuur: 

- Zodra de kerk verkocht is, kunnen we er niet meer repeteren. In 2020 is dit 

waarschijnlijk nog niet het geval. 

- Repeteren bij De Smis is het gewenste alternatief. Hier is geïnformeerd naar 

mogelijkheden. Als we concreet meer weten over de kerk gaan we met het 

bestuur van De Smis om tafel om mogelijkheden te bespreken. 

- Repeteren in kerk Eersel lijkt geen optie. (We zijn een Duizelse vereniging, 

moeten materiaal kunnen opbergen, in Eersel repeteren ook andere koren) 

- Het is een mogelijk om in de kerken van de parochie te blijven zingen, maar 

wanneer vieringen gaan plaatsvinden is nog niet duidelijk. Dit zal dus liggen aan 

het moment en tijdstip. We kunnen bijvoorbeeld wel bijzondere vieringen blijven 

doen (tegen vergoeding). 

- Op het moment dat er een concrete datum of periode bekend is waarvoor we 

keuzes moeten maken, zullen we voor dit onderwerp een apart overleg met het 

gehele koor plannen. 

Er wordt kort gesproken over mogelijke andere repetitielocaties (onder andere de 

Donk). We wachten af hoe de plannen van de parochie verder uitwerken.  



4.2 50-jarig jubileum 2022 

 

Aan alle leden is gevraagd een reactie te geven op een mail met de volgende vragen 

in verband met een concert ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van onze 

zanggroep in 2022. 

 

Ben je bereid om: 

• de nodige tijd en energie in dit nieuwe concert te steken. 
• hiervoor alles uit het hoofd te leren. 
• een enkele choreografie uit te voeren. 
• het concert meerdere keren uit te voeren. 

 

Met dank aan alle reacties van iedereen is geconcludeerd dat de grote meerderheid 

van de leden achter een concert in 2022 staat. Aangegeven is dat het uit het hoofd 

leren en dansjes voor sommigen wellicht een uitdaging wordt, maar iedereen is in 

ieder geval enthousiast om een concert te gaan uitvoeren. Nu alle reacties bekend 

zijn, kunnen deze worden meegenomen in de opzet van het concert. Er zijn nog 

geen concrete plannen. Er wordt een aparte werkgroep voor het concert opgezet. 

Leden die interesse hebben kunnen zich aanmelden om hieraan deel te nemen. Dan 

worden de plannen verder uitgewerkt. 

De muziekgroep bekijkt al wel wat voor nieuwe nummers er nog zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Financiën 

 

- Bonnetjes bij Wil inleveren inclusief naam en bankrekeningnummer. 

- Rabobank Clubkascampagne: voortaan in het najaar.  

Kijken of we hier in 2020 meer aandacht voor kunnen vragen om stemmen te 

trekken. 

 

Kascontrole 2019: Hanny en Miriam 

Kascontrole 2020: Miriam en Daniëlle 

 

 
 

 

6. Dirigent 

  

Cees is afwezig. José B benoemt namens Cees nogmaals een aantal punten die 

eerder al met alle leden zijn gedeeld: 

- 19.50 uur aanwezig bij repetities, zoals eerder ook genoemd. 

- Geen mobiele telefoons gebruiken tijdens de repetitie. Als een andere partij bezig 

is met je aandacht toch bij de repetitie blijven. Zelf bijvoorbeeld je eigen partij 

blijven oefenen.  

Gevraagd wordt of bladmuziek mag worden gelezen vanaf een telefoon. Cees heeft 

dit liever niet. 

- Alle benodigde liedjes in je map hebben zitten zodat het zoeken hiernaar tijdens 

de repetitie niet te veel tijd kost. 

- Aan het einde van de pauze ook direct weer aan de slag. Voorkomen dat we hier 

alsnog veel tijd kwijt zijn om weer op te starten.  

Gevraagd wordt hoe lang de pauze normaalgesproken duurt. Aangegeven wordt dat 

dit 10 à 15 minuten is.  



Gevraagd wordt of het toegestaan is om tussendoor te gaan zitten. Geopperd wordt 

banken neer te zetten. Een aantal leden geeft aan het vervelend / lastig te vinden om 

de hele avond te blijven staan.  

- José sluit af dat het belangrijk is om tijdens repetities rekening te houden met 

Cees, als dirigent.  

 

Het bestuur nodigt Cees – en Corry – nog uit voor een etentje. 

 

7. Evaluaties commissies en samenstellingen 

 

Evaluaties 

▪ Activiteitengroep | Bianca 

In 2019 is veel tijd besteed aan Beuving, inclusief Muziek en meer @ de Meer in juni. 

Er is contact geweest met Huize Eresloo. Mogelijk dat we hier in 2020 eens kunnen 

gaan zingen. Een aantal leden geeft aan het inderdaad leuk te vinden om nog eens 

in verzorgingstehuizen of iets dergelijks. 

Verder gaat de activiteitengroep aan de slag met het concert voor 2022. 

 

▪ Muziekgroep | Inge B.  

Inge meldt dat het afgelopen jaar een aantal nieuwe liedjes is aangeschaft, onder 

andere naar aanleiding van de vraag om nieuwe Nederlandstalige nummers. De 

muziekgroep heeft recent de signalen ontvangen om minder moeilijke 

(tweestemmige) nummers in te studeren. Inge geeft aan dat er een tweestemmig 

nummer bij Cees ligt. Vaak moeten echter partijen worden omgezet op de 

bladmuziek wat enige moeite kost. Wat betreft Happy geeft Inge aan dat is geopperd 

om dit in eerste instantie met een kleinere groep in te studeren.   

 

▪ Tekstgroep | Marianne M 

Marianne licht toe dat de samenwerking met de muziekgroep het afgelopen jaar 

goed is verlopen en dat het goed lukt om liedjes uit te zoeken voor de missen. 

Afhankelijk van de toekomst van de kerk / kerkdiensten is het voortbestaan van de 

tekstgroep nog ongewis. Tot die tijd blijft de groep gewoon bezig met het in elkaar 

zetten van de missen. Aangegeven wordt dat een nieuw boek met teksten is 

aangeschaft. Rianne heeft deze in Den Haag gevonden.  

 

▪ Opbouw / afbouw | André 

André vraagt hoeveel personen lid zijn van deze groep en vraagt of er meer leden 

vroeger willen komen om mee op te bouwen. André en Jan zijn meestal om half acht 

aanwezig. Dit is echter niet voor iedereen haalbaar. 

André geeft daarnaast aan dat er aandacht moet zijn voor het juist opbergen van de 

kabels. Als je hier over twijfelt kun je hier bij André naar vragen.  

Geopperd wordt om een onderscheid te maken in een opbouwgroep en een 

afbouwgroep.   



Miriam geeft aan dat zij wil overstappen naar de koffiegroep aangezien Marianne G 

dit op dit moment alleen doet. Miriam stapt dan uit de opbouwgroep. 

Afgesproken wordt dat André, Jan, Frans en Corry in principe op tijd aanwezig zijn 

om te op te bouwen. Frans geeft aan ook bij de afbouw te willen zijn om alles in de 

kasten op te bergen.   

Gevraagd wordt aan iedereen om indien mogelijk mee op te ruimen.  

 

▪ Bladmuziekgroep     

Deze groep bestaat niet meer, is samengevoegd met de website. 

 

▪ Koffie / thee | Marianne G  

Marianne is afwezig. Miriam sluit aan bij Marianne. Er zijn geen bijzonderheden. 

 

▪ Website | Tessa & Bianca  

Samengevoegd met bladmuziek. Voor de website is een pagina in de maak waar het 

repertoire op komt te staan. Door te klikken op de titel kan de bladmuziek worden 

gedownload en ook de muziekbestanden zullen hieraan worden gekoppeld.  

 

▪ Social media | Miriam   

Miriam meldt dat zij een Instagram-account voor Multivoices heeft aangemaakt. Zij 

probeert regelmatig iets te posten, maar dat lukt niet altijd. Aangegeven wordt dat het 

ook niet zonder reden nodig is. Suggesties zijn welkom bij Miriam. 

 

▪ Koorplanning | Carien   

In januari zijn de vieringen tot en met juli 2020 ingevuld. Rond juli vindt weer een 

nieuw overleg plaats.  

Rianne merkt op dat we aan de beurt zijn om met Kerst te zingen. Het is afwachten 

of dit nog in Duizel plaatsvindt. Vanuit de leden is er wel animo om eventueel in een 

ander dorp een Kerstviering te zingen.  

 

Mutaties  

▪ Daniëlle is bij de muziekgroep aangesloten. 

▪ André is bij de activiteitengroep aangesloten. 

▪ José K bekijkt of zij nog geschikte nummers uit bladmuziek van een ander koor 

kan vinden. Voorgesteld wordt dat José aansluit bij de werkgroep 

jubileumconcert.  

▪ Carien merkt op dat de PR voor een activiteit altijd veel tijd en energie kost. Voor 

Beuving is hier bijvoorbeeld veel voor gedaan. Zij stelt voor om voor het 

jubileumconcert een aparte groep hiervoor op te zetten. Gonny meldt zich aan om 

hier in ieder geval onderdeel van uit te maken.   

 

 

 

 



8. Rondvraag 

Cissy > vraagt om een overzicht van de Onze vaders en Geloofsbelijdenissen. De 

muziekgroep zorgt hiervoor en voegt in het vervolg de eerste zin toe bij het meedelen 

van de nummers die we gaan zingen. 

 

Corry > geeft aan dat de koffiepotten oud / versleten zijn. Hier heeft zij het al met 

Miriam over gehad en dit wordt geregeld.  

 

Ingrid > heeft de bus bij De Run geleegd. Hier zat € 38,80 in. Bedankt! 

 > stelt voor dat Sam het drumstel van het koor ook gaat gebruiken als hij dit 

wil. Sam geeft aan dat hij dit wel wil proberen, maar dat het geluid niet moet 

overstemmen. Het drumstel wordt in overleg met Sam binnenkort opgezet om het uit 

te proberen en er een plek hiervoor te vinden.  

 

Danielle > geeft aan dat zij piano speelt en bereid is om voor het jubileumconcert hier 

iets mee te doen. Eventueel alleen muzikaal met Sam bijvoorbeeld. Ze wil niet altijd 

muzikaal begeleiden omdat ze het liefst zelf meezingt.   

 

José B. > meldt dat Cees bloemen en de cadeaubon voor zijn jubileum tijdens de 

volgende repetitie ontvangt, aangezien hij afwezig is.  

 

 

9. Sluiting  

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering.  

 

 

Eén consumptie nog op kosten van het koor. 


