
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING,  2 MAART 2017  
 
Aanwezig: Anne, Sandra, Frits, Frank , Evelien, Liesbeth , Jose, 

Marianne, Henk, Hilly, Rein, Hannie, Wim, Otto, Evert, 
Henny, Emmy, Willemijn, Hilda, Arrie, Nyncke, Erik, Marc, 
Piet, Truus, Carin, Norbert, Marcjan, Laura, Raymond, 
Annerieke en Dick 

   
Afwezig: Gerry, Netty , Monique, Margreet, Gerhard, Isabel, Rianne Wijnen, Gertrude 
 
 
1. Opening met een lied, vaststellen agenda, inventariseren punt rondvraag. 
 

Carin opent de vergadering en verwelkomt in het bijzonder Daan Goense, voorzitter van 
de Agnesstichting. Hij is uitgenodigd om een toelichting te geven bij agendapunt 3d. 

 
Vooraf vraagt Hannie het woord om ons mee te delen, dat Zuster Agnes de vorige  dag 
gevallen is van de stenentrap van de kerk. Ze ligt in het ziekenhuis, met onder andere 
een schedelbasisfractuur. Er gaat een kaart rond voor haar ter ondertekening door de 
koorleden. We zingen speciaal voor zuster Agnes ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’. 

 
Truus heeft een email ontvangen van Gerhard met de mededeling dat hij er niet is i.v.m. 
het overlijden van zijn schoonmoeder.Truus laat een kaart rondgaan ter ondertekening 
door de koorleden voor Gerhard en Marjolijn. 

 
Wim, Marianne en Marc Jan hebben alle drie iets voor de rondvraag. 
Frank vraagt vooral aandacht voor punt 4. 

 
 
2. Verslag ALV, 3 maart 2016 (*) 

 
Ad punt 3a: Beleidsafspraken/overleg met Lucasgemeente  wordt in de gaten gehouden.  
Ad punt 8 – rondvraag 
 Liesbeth en Frits zullen het rubriceren van liederen die we de afgelopen jaren 

gebruikt hebben in vieringen binnenkort afmaken. 
 Hannie vraagt of er zich al iemand heeft gemeld die wil helpen liturgieboekjes voor 

TB  te maken voor de vieringen van het koor. Dit blijkt nog niet het geval. Carin roept 
de koorleden op hierover na te denken. Het is werk dat wel moet gebeuren. Sinds 
Hilly heeft aangegeven hiermee te stoppen, is Frits dus degene die (vrijwel) ieder 
boekje voor TB maakt, en hij zegt toe dit in ieder geval tot deze zomer te blijven 
doen. 

De notulen worden verder goedgekeurd met dank aan Marianne. 
 
 
3. Terugblik 2016, vooruitblik 2017 
 

a. Algemeen jaaroverzicht (*) 
Carin geeft een toelichting. 
 

b. Samenvatting proces dirigent 
Op de enquête onder de leden kwam een respons van 87%. De meningen van de 
koorleden lopen erg uiteen. Alles is goed besproken met Marc en het bestuur. 
Belangrijk bij de keuze om met elkaar verder te gaan, is dat we een positieve 
ontwikkeling zien en daar graag op verder willen bouwen. 
Marc zegt heel duidelijk: “Als je iets op je hart hebt, benoem het dan.” 
De evaluatie is gehouden nadat Marc vier maanden ons dirigeerde. Die periode is 
best kort. Duidelijk is, dat we steeds meer tot elkaar komen. 
 

  



c. Financiën: 
Financieel verslag 2016 en begroting 2017 Johanneskoor (*) 
Financieel verslag 2016 en begroting 2017 Agnesstichting (*) 
Toelichting door Henk: 
 Uitgaven musici kwamen hoger uit. 
 Niet begroot waren het afscheid van Guido en wervingskosten dirigent. 
 Spaarrekening Johanneskoor nu € 5,--. Het restant is overgeheveld naar de 

Agnesstichting. 
 Het eigen vermogen van het Johanneskoor is teruggebracht naar € 389,03. 
 Kosten ‘Hosting’ zijn de kosten voor de website van het koor. 
 Binnenkomende partituren worden direct gescand. 
 De nieuwe mappen voor het koor zijn gesponsord door het bedrijf van Henk. 
 Dit jaar komt er geen contributieverhoging. 

 
Rapportages kascommissie 
Op 22 februari 2017 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit Sandra 
Baggerman en Rein van Eck, de boeken van het Johanneskoor grondig nagekeken. 
Daarbij zijn de saldi vergeleken met de bankafschriften over 2016. Ook zijn er 
steekproefsgewijs betalingen gecontroleerd. 
Eveneens besteedden zij aandacht aan de financiële relatie van de Agnesstichting. 
Hiervan wordt apart verantwoording afgelegd. 
De stukken van het Johanneskoor en de Agnesstichting, zoals die gepresenteerd zijn, 
komen overeen met de werkelijkheid. 
Daarom hebben Sandra en Rein de vergadering het bestuur verzocht om de 
penningmeester te dechargeren voor de financiële zaken van 2016 van het 
Johanneskoor en de Agnesstichting. 
 
De nieuwe kascommissie bestaat uit: Hilly Dokter en Sandra Baggerman. 

 
d. Agnesstichting 

M.i.v. 1-1-2016 heeft de Agnesstichting  heeft officieel de culturele ANBI-status 
verkregen, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016. Vanaf die datum kunnen 
betalingen gedaan aan de stichting dan ook fiscaal verrekend worden. 
Daan legt uit: 
 Doel van de Agnesstichting is bevordering van de moderne liturgische 

koormuziek. 
 In de statuten wordt de naam van het Johanneskoor niet meer genoemd. 
 Wel is er een werkdocument, waarin de relatie tussen de Agnesstichting en het 

Johanneskoor wordt geregeld. 
 De verantwoordelijkheid voor het werven van fondsen en donateurs ligt bij de 

leden van het Johanneskoor. 
 De Agnesstichting kan eventueel optreden als contractant. 

 
Marianne stelt voor om een groepje op te richten, dat kan uitzoeken hoe we meer 
activiteiten kunnen verrichten met als doel extra geld binnen te halen voor de 
Agnesstichting. Evelien en Evert melden zich spontaan aan. 
 
Otto stelt voor om € 200 over te maken aan de Agnesstichting, waarvan we volgend 
jaar weer de helft terug krijgen. 

 
Daan en Henk worden bedankt voor hun inspanningen om de culturele ANBI-status 
t.b.v. de Agnesstichting te realiseren. 
Daan zal aan Truus informatie zenden over het hoe en wat van de ANBI-status. 
 

  



e. Vooruitblik 2017 – Jubileumjaar 
 
Het 25 jarig jubileum willen we graag vieren met twee activiteiten: een koorweekend 
en een belevingsconcert. 
Het idee van een belevingsconcert is destijds al met Guido voorbereid, maar door zijn 
vertrek niet uitgevoerd. De planning is gericht op voorjaar 2018. Marc stelt een 
andere benaming voor, namelijk ‘bezinningsconcert’. 
 
Voorgesteld wordt in het najaar van 2017 een koorweekend te organiseren. Het 
grootste deel van dat weekend zal besteed worden aan het instuderen van liederen 
ten behoeve van het bezinningsconcert. 
We zijn uitgenodigd door Rob de Bes om een keer in de kerk op Terschelling te 
zingen als hij daar voorgaat. Concreet zou dat dit najaar kunnen op zondag 
19 november a.s. Na enige discussie wordt besloten vooralsnog niet op dit aanbod in 
te gaan, met de volgende redenen: 
 Gezien het feit dat er in dat weekend veel gerepeteerd moet worden, kan er 

minder (c.q. te weinig) genoten worden van de natuur en het feit dat je op zo’n 
prachtig eiland bent. Het kost immers ook veel reistijd en het zingen op zondag in 
de kerkdienst neemt ook een dagdeel in beslag. 

 Liever zouden we in het zomerseizoen gaan (mooier weer en meer bezoekers in 
de kerk). 

 Erik kan betreffend weekend niet. 
We besluiten voor het koorweekend in het najaar van 2017 een andere datum én een 
andere locatie te kiezen. Voor de organisatie melden zich aan: Wim, Carin, Jose, en 
Dick. 
 
Voor het bezinningsconcert in het voorjaar van 2018 hopen we weer een beroep te 
kunnen doen op dezelfde groep die zich al eerder heeft aangemeld (Anne bevestigt 
dit; anderen zijn niet aanwezig). 
 
 

4. Vieringen 
 

Emmy benoemt het feit dat we te maken hebben met een verander(en)d kerkelijk 
landschap: 
 Wat betreft de Titus Brandsma Parochie zingen we nu ook buiten Wageningen (Ede 

en binnenkort Bennekom). 
 Binnen de Lukasgemeente: een nieuwe predikant (Nico Sjoer), we mogen zingen in 

de Paascyclus en we gaan twee keer een vesper verzorgen op zondagmiddag in de 
Grote Kerk. 

 De oecumenische vieringen veranderen van karakter, meer richting evangelisch. 
 
Wat betreft deze veranderingen zijn de ervaringen/meningen van de koorleden als volgt:  
 Het zingen buiten Wageningen wordt als prettig ervaren. De ontvangst in Ede was 

warm. 
 Wat betreft de oecumenische/interkerkelijke vieringen zijn de meningen verdeeld. 

Sommige koorleden ervaren de veelkleurigheid als positief, anderen herkennen zich 
niet in deze vorm van vieren. 

 De vraag is: welke rol wil het Johanneskoor op zich nemen? Het Johanneskoor is een 
oecumenisch koor, maar wat betekent dat concreet? Hoe geven wij daar vorm en 
inhoud aan? Hier liggen kansen, maar misschien ook bedreigingen… Wil het koor 
vooral iets ‘brengen’ (liederen uit de Oosterhuis-traditie) en accepteren we dat we 
dan een keer minder ‘ontvangen’? Op dit punt zal zeker teruggekomen worden. 

 Wat betreft het rooster wordt opgemerkt dat het in elk geval belangrijk is om de 
datum waarop de interkerkelijke viering plaatsvindt (in januari) open te houden, zodat 
we niet ook ergens anders moeten zingen (zoals in 2017 het geval was). 

 
  



Onze bijdrage aan de oecumene in de vorm van meezingen in de 40-dagenvespers en twee 
keer per jaar bij het Coventry gebed wordt als positief ervaren. Koorleden kiezen zelf voor 
wel of niet meedoen. 
 
 
5. Het woord is aan Marc 
 
Marc kijkt er naar uit om aan een ‘bezinningsconcert’ te gaan werken. Het al eerder gekozen 
thema ‘liefde’ spreekt hem erg aan. Hij denkt zijn ervaring met andere koren te kunnen 
inbrengen, maar dan in een geheel andere context (vandaar het woord ‘bezinningsconcert’). 
 
 
6. Bestuurswisseling  
 
Het woord is aan Carin. Toen zij drie jaar geleden begon, wist zij niet dat dit zo’n 
enerverende tijd zou worden! Met elkaar hebben wij ons er goed door heen geslagen. Ze 
heeft zich laten leiden door de overtuiging dat ‘De zachte krachten zeker zullen winnen…’. 
 
Daarna krijgt Henk het woord en bedankt Carin voor haar inzet. Zij heeft haar functie  als 
voorzitter voortreffelijk gedaan. Henk overhandigt haar het cadeau namens het 
Johanneskoor (een Primo Powerbank) en daar hoort natuurlijk een bloemetje bij (Truus). 
Met een groepshug nemen we afscheid van haar. 
 
Vervolgens wordt de nieuwe voorzitter voorgesteld: Willemijn Lammers. Met applaus wordt 
haar kandidaatstelling aangenomen. We heten Willemijn van harte welkom. 
 
 
7. W.v.t.t.k./rondvraag 
 

 Wim spreekt zijn zorg uit over de kwaliteit van de voorgangers. 
 Marc-Jan heeft een lijst gemaakt met alle 40-dagenvespers en verzoekt om daarop in 

te tekenen.  
 Emmy en Hannie zijn erg enthousiast over de komende Paascyclus.  

 
 
8. Woorden en gebaren 
 

Aan koorleden die een bepaalde taak op zich hebben genomen, pianist en dirigent wordt 
door Truus en Emmy een houten hartje uitgedeeld met daarin een briefje met de tekst 
‘Hartelijk dank voor je inzet en trouw voor het Johanneskoor’ en op de andere kant ‘De 
zachte krachten zullen zeker winnen in ’t eind’. Dit als teken van waardering voor hun 
extra  inzet voor het koor.  
 
Marianne bedankt namens het koor de bestuursleden voor hun inzet en reikt het bestuur 
een doos verrukkelijke Belgische bonbons uit, die bij de eerstvolgende 
bestuursvergadering genuttigd zal gaan worden. Een sympathiek en gewaardeerd 
gebaar. 

 
 
9. Sluiting met een lied en borrel 
 

We beëindigen de vergadering met het zingen van het lied ‘De zachte krachten zullen 
zeker winnen in ’t eind’. 

 
 


