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Verslag Algemene Ledenvergadering, 5 april 2018 
 
Aanwezig: Anne, Frits, Isabel (later), Monique, José, Marianne, Henk, Gerhard, Hilly, 

Rein, Hannie, Wim, Otto, Evert, Gerrie, Henny, Emmy, Willemijn, Arrie, 
Nyncke, Erik, Piet, Truus, Carin, Norbert, Marc Jan, Laura, Raymond, 
Annerieke, Dick, Evelien 

 
Afwezig: Liesbeth, Netty, Margreet, Marc, Hilda, Frank, Rianne, Anne, Sandra 
 
 
1. Opening met het lied ‘Waarlijk leven’ 

Vaststellen agenda 
Inventariseren punten rondvraag. 

 
 
2. Verslag ALV 2 maart 2017 
 

Punt 2  Hannie maakt nog tot de zomer de liturgie voor de PKN en Frits doet dit voor de 
RK. Zij willen er beiden mee stoppen, en dus wordt voor beiden een opvolger gezocht. 
De liturgieën moeten een keer of 6 per jaar gemaakt worden. 
 
Verslag verder vastgesteld onder dankzegging: ‘Prima verslag!’. 

 
 
3. Terugblik 2017, vooruitblik 2018 
 

a. Algemeen jaaroverzicht en hoe nu verder? (door Willemijn) 
Aantal vieringen in jaarverslag klopt niet helemaal. Frits heeft een aantal tekstuele en 
redactionele opmerkingen. Die zal hij sturen naar Willemijn. Willemijn zal het 
jaaroverzicht aanpassen. 
 
Evert mist het overzicht van de gezongen liederen. Henk zal dit nasturen naar 
iedereen. 
 
Dick heeft het gevoel dat we veel zingen. We zongen altijd in ca 16 vieringen per jaar, 
nu in ca 20 vieringen. Sommigen ervaren dat dit ten koste van de kwaliteit gaat. 
Nyncke ervaart dat het concert ondergesneeuwd raakt. 
Zeker als we zoveel vieringen hebben, is het lastig als soms de bezetting op 
repetities wat minder is. Daar is niet altijd wat aan te doen (ziekte, werk, andere 
redenen) maar onze ambities moeten er wel bij kloppen. Dick geeft aan het belangrijk 
te vinden dat wij bijtijds beschikken over de muziek (zo’n 2 weken van tevoren). Dat 
wordt de laatste tijd ook erg geprobeerd – zie de website en geef een seintje als je 
iets dreigt te missen. 
 
Het zou fijn zijn als we iets meer bewust zijn van wat we zingen of wat achtergrond 
uitgelegd krijgen. Henny gaf aan dit gemist te hebben tijdens met de Paasdageraad. 
Meestal wordt het toegelicht in een repetitie, maar als je er niet bent, mis je dat. Als je 
iets niet begrijpt, vraag dit dan aan iemand van de voorbereidingscommissie. Het kan 
geen kwaad hier nog bewuster mee om te gaan en onze rol te pakken als 
voorbereiders, mensen die die kennis hebben, etc. Laten we hier allemaal over 
verder denken wat eventuele creatieve vormen zijn. 

 
Piet mist informatie over het beleid van het koor op de website. Het bestuur neemt dit 
punt mee, want er zijn meer zaken met betrekking tot de website. De website 
functioneert prima voor het moment, maar we moeten ook vooruit denken. Frits wil 
hier graag over nadenken en hieraan meedoen. 
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b. Financieel jaaroverzicht en begroting 2018 Johanneskoor 
Financieel verslag 2017 en begroting 2018 Agnesstichting 
Toelichting op de financiële resultaten 2017 en hoe nu verder? 
Rapportages kascommissie; benoeming nieuw lid kascommissie 
 
Emmy merkt op dat het bedrag van de vergoeding door wijkgemeente Lukas niet 
helemaal klopt. Henk zal de begroting aanpassen en ook de bijbehorende 
opmerkingen bijstellen. 
 
Verslag kascommissie Johanneskoor en de Agnesstichting (Dick – i.v.m. ziekte van 
Sandra - en Hilly). De saldi en de bankafschriften van zowel het Johanneskoor als 
van de Agnesstichting klopten. De penningmeester heeft dus goed werk verricht en 
wordt decharge verleend. Voor de kascommissie worden nu benoemd: Hilly en Rein. 

 
Frits: Kunnen wij in de toekomst begroten wat wij ontvangen van de Titus Brandsma 
Parochie? Dat zou meer evenwicht in de afrekening en in de begroting brengen. Ook 
goed voor de PKN om te zien wat de Parochie bijdraagt. We zouden dit als pro 
memorie kunnen opnemen met een toelichting en een schatting van de waarde. 
 
Norbert vraagt wat de kosten waren voor de musici van het koorweekend? De 
vergoeding voor Marc en Erik bedroeg € 600,--. 
 
Ten aanzien van de donateurs wordt de vraag gesteld of  wij actie moeten 
ondernemen naar de donateurs. Hoe moeten we ze bedanken en op welke wijze? Tot 
nu toe hebben we gekozen voor een niet al te actief beleid wat dit betreft. Wellicht 
wordt dit in de toekomst anders.. 

 
Wat doen we om meer inkomsten te krijgen? 
 Donateurs werven? 
 Contributie verhogen met € 15 per jaar. 
 Donateursactie bij het concert? 
 
Dick: als je wat doet, doe het dan goed. 
Met overgrote meerderheid wordt besloten de contributie te verhogen met € 15. 
 
Gevraagd wordt wie het van belang vindt om te onderzoeken of een eventueel 
donateursbeleid zin zou hebben. Ook hier is een meerderheid voor.  
Aangemeld hebben zich: Evelien, Evert, Dick en Nyncke. 
 
Norbert stelt een verhoging van de lief- en leedpot voor, want dat is gewoon reëler.  
Besloten wordt om hiervoor € 200 te begroten (was € 100). 

 
 
4. Brainstormavond 
 

Conclusie bestuur: Nu geen grote veranderingen aangaan. 
 
Norbert, Marc-Jan en Isabel geven aan het veel uitmaakt welke voorganger er voorgaat. 
Daar hangt voor hen de beleving van de viering vanaf. 
 
Piet vindt het heel belangrijk dat wij met de gemeenschap de vieringen samenstellen. 
 
Nyncke merkt op dat als we minder in vieringen zingen, Erik ook minder bij de repetities 
zal zijn – en dat is jammer. 
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5. Jubileumjaar en ‘Belevingsconcert 9 juni 2018’ 
 

 Evert doet een oproep aan alle koorleden wat betreft de kaartverkoop voor het 
concert van 9 juni a.s. 

 Hij vraagt ook om ideeën voor de publiciteit  . 
 
Evert en Liesbeth doen suggestie voor een vervolg op het jubileumjaar: zij willen wel een 
soort korenslag organiseren. Niet alle koorleden zijn hier voor. Op een later moment 
komen we hierop terug. 

 
 
6. Bestuurswisseling/Liturgiecommissie 
 

Penningmeester 
Henk zou dit jaar aftreden. Er heeft zich echter nog geen nieuwe potentiële kandidaat 
aangemeld. Hij heeft toegezegd, nog een jaar aan te blijven, maar dan moet er toch echt 
een opvolger komen. Mogelijk wil Marc-Jan hem na een jaar opvolgen. 
De overige bestuursleden behouden hun portefeuille. 
 
Liturgiecommissie 
Wim treedt af, Henny en Arrie willen wel meedraaien met de voorbereidingen, maar 
willen niet in de liturgiecommissie. 
 
Hannie stopt deze zomer met liturgieën maken voor de Bevrijdingskerk. Isabel heeft al de 
Powerpoints overgenomen. Wie wil?  
(Jun.’18: inmiddels opgelost: Hannie is zo goed dat ze nog wel wil doorgaan! Dank en 
hulde!) 

 
 
7. Woorden en gebaren 
 

Door veel mensen zijn weer veel activiteiten uitgevoerd. 
Als dank heeft Willemijn aan al deze mensen een puddinkje uitgereikt (product molen 
De Vlijt), dat ze zelf thuis af kunnen maken. 
Gerrie overhandigt aan de bestuursleden een narcisje voor in de tuin. 

 
 
8. Rondvraag/w.v.t.t.k. 
 

Isabel vraagt om meer discipline tijdens de koorrepetities. Als Marc met een bepaalde 
stemgroep bezig is, dienen de overige koorleden stil te zijn en mee te luisteren. 
 
Rein: We moeten nadenken over de ringbanden. Ze zijn van slechte kwaliteit. 
 
Norbert wil actie over het punt: “Hoe beleven wij een viering?” 
 
 

9. Sluiting 
 
We besluiten de vergadering weer met een lied: ‘U stuurt ons erop uit’, waarna de 
vergadering door Willemijn afgesloten wordt en we nog lang en gelukkig borrelen….. 
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Deze reactie ontving het bestuur de dag na de vergadering. We hebben Piet gevraagd of  
deze reactie gedeeld mocht worden met het hele koor, en daar had hij geen bezwaar tegen. 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Dank voor de boeiende ALV gisteravond. Op weg naar huis overviel mij gisteravond nog een 
nagedachte. Misschien ooit ergens bruikbaar: 
 
Ik merk dat ik 'beleving' voor een viering voor mijzelf te ongrijpbaar vind, terwijl ik wel herken 
dat dit voor veel mensen een belangrijk criterium is. 
 
Ik kwam al fietsende op het woord 'leeftocht', met een nieuwe invulling. 
Leeftocht in een dubbele betekenis als voedsel én voetstap, pelgrimage. 
 
Mens zijn is op leeftocht zijn van geboorte-af aan. En wij ontvangen leeftocht (voeding, 
richting) voor onderweg o.a. door de liturgie, die leeftocht is, voetstap én pas-op-de-plaats 
voor bezinning. Voeding voor de gang door de tijd. 
 
Iets van het woord beleving zit hierin. Maar ook iets meer richting. 
 
Piet 
 


