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Verslag 
Algemene Leden Vergadering (ALV) Vocalise 

 
21 maart 2018 

20.00 uur – 22.15 uur 
Locatie: Lutherse Centrum, Ede 

 
 
 
Aanwezig: 
Bestuur 
Elsbeth van Wely – Voorzitter (Vz) 
Gon van Nek – Penningmeester (Pmr) 
Albert van Prehn Wiese – Secretaris 
AC 
Anke Hana  
Ivonne van Prehn Wiese (ged.) 
Margriet Hebels 
 
Wegens ziekte afwezig: Marjan Visseren – Communicatie Coördinator  
 
 
Presentie, aanwezig: 
Els Borgesius, Trudi Hermsen, Gineke van Hoogdalem, Jeanette Krale, Ida Melief, Heleen 
Bense, Gerda Gombert, Ellen Jongedijk, Arianne Krans,  Rika Meijerman, Jeanny Noren, 
Annelies den Toom, Jos van den Akker, Nils Borgesius, Dik van den Berg, Aad Bink, Jan 
de Jong, Rolf Sinninghe en Ton Stumpel, Anke Hana . 
 
Afwezig: Johan Bakker i.v.m. vakantie. 
 
Agendapunt 1:  Opening en vaststelling agenda 
De Vz opent de vergadering om 20.02 en vraagt of er nog punten zijn voor de rondvraag, 
die zijn er (nog) niet.  
 
Agendapunt 2:  Mededelingen bestuur 
Marjan Visseren is ziek; Er is een nieuw lid op komst, Maaike (speelde Hoorn bij ons 
vorige concert) en hopelijk ook haar partner Rutger (Hobo) allebei uit Ede. 
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Agendapunt 3: Verslag, ALV 15 maart 2018  (Bijlage 1) 
 
Arianne geeft aan dat er 4 personen missen in de lijst van aanwezigen (die allen wel 
aanwezig zijn geweest gezien de opmerkingen in het verslag. Het verslag wordt aan de 
hand van alle opmerkingen aangepast. Het huidige verslag zal op het ledenportaal van de 
website worden gezet en vervolgens krijgt iedereen twee weken de tijd om zijn/haar 
opmerkingen in te sturen zodat deze kunnen worden verwerkt in het verslag. 
Jeanny heeft een vraag over het verslag; of de salariëring van de dirigent is aangepast 
volgens het gestelde in het verslag. Vz geeft aan dat dit inderdaad conform is aangepast. 
Heleen vraagt wie nu de uitnodigingen voor concerten verstuurt na het vertrek van 
Monique. De secretaris neemt deze taak over en heeft adressen van oud leden, ere-leden, 
donateurs en “bobo’s” van Monique gekregen en in de contactenlijst van “Vocalise” in 
“Roundcube” opgenomen. 
 
 
Agendapunt 4: Jaarverslag:  Bestuur en AC  (Bijlage 2) 

 
Over het verslag worden door de leden diverse opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. 
Hieronder volgen de diverse genoemde punten.  
Opm. blz. 1. De PR commissie als zodanig bestaat niet meer, Marjan heeft als PR 
coördinator de aansturing van PR activiteiten overgenomen. Heleen geeft aan dat zij wel 
het aanschrijven van “de Pers” blijft verzorgen. Vz merkt op dat Ton de flyers en 
programmaboekjes voor de concerten blijft verzorgen. Vz legt uit hoe de PR (door Marjan) 
is georganiseerd. Marjan (laat) de “PR” leden voor het verrichtte werk bedanken. Marjan 
houdt zich vooral bezig met de externe contacten. Marjan en Kitty schakelden ook mbt de 
website. Omdat Marjan enige tijd uit de running is en Kitty het koor heeft verlaten, is het 
laatste nieuws nu niet beschikbaar.  
 
Jeanny vraagt of het mogelijk is dat Marjan een stukje schrijft over haar werkwijze. Dat zal 
aan Marjan worden gevraagd. Vz geeft aan dat veel van de werkwijze is terug te vinden in 
het takenpakket. 
 
Heleen vraagt of de foto op de website kan worden verbeterd (hij is vrij korrelig). Margriet 
vindt de website van Vocalise erg somber met al dat zwart. Zij heeft alle websites van de 
diverse koren in Ede bekeken en de onze vindt zij niet erg representatief. Nils stelt voor  
om over de website en ieders mening/smaak eens tijdens een borrel van gedachten te 
wisselen.  
 
Arianne zegt dat de achtergrond van de website eerst oranje was en nu (na de crash) 
zwart.  
Rika zegt dat ze een veiligheidsmelding krijgt dat de website niet veilig zou zijn als ze de 
ledenpagina opent. Een aantal anderen heeft dat ook. Vz stelt voor om de website 
discussie in een klein groepje te organiseren door iedereen die er iets over te melden 
heeft en de veiligheidsaspecten te delen met de webmaster.  
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Nils is het eens met het procesvoorstel om er separaat over te praten. Vz stelt dat er 
daarbij 2 aspecten zijn die moeten worden gescheiden. 1 Hoe de website oogt er en 2 de  
actualiteit van de website. Het laatste aspect is volgens de Vz de laatste tijd weinig op aan 
te merken. 
 
(Vz) over de website:  
Een dubbele vraag dus aan iedereen. Ten eerste: geef aan wat je voor suggesties hebt 
voor de website, zowel inhoud als vormgeving 

o   We hebben al opgepakt dat voor de leesbaarheid de witte letters op zwarte 
achtergrond lastig, en dat het anders moet (crème op donderbruin of 
andersom is beter)  

o   En ja, we weten ook dat de Homepage-foto raar korrelig is, terwijl de foto zelf 
haarscherp is. We gaan daar harder op duwen bij de webbeheerder om dat 
te veranderen 

o   Er komt ook wel weer een moment aan om weer eens een nieuwe foto te 
maken, die er dan wellicht op kan. (Noot Secr; Er is overigens al een 
recentere en veel leukere koor foto gemaakt in Bennekom, beschikbaar). 

o   Smaken verschillen door het hele koor, dus dat is een lastige, probeer het 
dus te houden bij dingen die onplezierig of niet functioneel zijn (ja je mag 
natuurlijk best iets zeggen wat je echt lelijk vindt :-)  

o   De inhoud is goed up-to-date, en er ligt een goed proces voor om dat bij te 
houden, maar ook daar zijn suggesties uiteraard welkom.  

o  En natuurlijk is positieve feedback ook heel welkom! Daar hebben Kitty en   
Arianne hard genoeg voor gewerkt!   
 
En dan het tweede aspect voor de website: Er MOET wel echt iemand bij 
naast Arianne. Dat is echt niet omdat het teveel werk is maar meer omdat:  

o   Het beter is voor de kwaliteit van het geheel om met zijn tweeën te sparren 
over de inhoud. Dan heb je geen blindheid voor je eigen tekst, en haal je er 
gewoon meer fouten uit, en het verrijkt elkaar ook.  

o   En ten tweede is het griezelig om maar 1 iemand te hebben die daar input 
voor levert. Dat is een groot afbreukrisico – beter om 2 mensen te hebben, 
en dat is al geïllustreerd door de huidige situatie: nu is Kitty weg, maar 
gelukkig kan Arianne het wel even in de lucht houden. 

 
 
Opmerking blz. 2. De jubileum activiteiten commissie staat op de agenda, Jeanny stelt ook 
een vraag over de bemensing van de AC zie agendapunt 2. 
 
Opm. blz. 3. Koperkwartet: er is bij beide concerten geen collectes gehouden maar er zijn 
kaarten verkocht.  
Heleen stelt een vraag over de hogere kosten van de Kerk in Bennekom. Vz legt uit hoe 
dat komt. Gon legt vervolgens uit hoe de kosten van de zalen in Bennekom worden 
berekend en wat de vervolgacties zijn. Een onverwachte kostenpost was dat naast 
zaalhuur in de weekenden ook de kosten voor de koster volledig zijn doorberekend. 
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Heleen heeft moeite met het woord collecte zoals we op de flyer gebruiken bij concerten. . 
Beter is b.v. Na afloop een vrijwillige bijdrage. Bij grote concerten verkopen we kaarten 
zoals b.v. voor het najaarsconcert. Voor de kleinere concerten houden we een “collecte”. 
Voor Rachmaninoff hadden we overigens een hele goede recette ontvangen aan vrijwillige 
bijdrages. Aad zegt dat we bij aanvang van een concert met vrijwillige bijdrage moeten 
aangeven dat we kosten maken om een concert te realiseren en dat we het graag willen 
horen “ritselen”. Het Dom “programma” geeft volgens Jeanette aan: “Om deze concerten 
mogelijk te maken is uw bijdrage gewenst met als richtbedrag xx Euro.”  Of: op hun 
website staat:  
“Dit concert is vrij toegankelijk, maar dat kan niet zonder financiële middelen. U kunt ons 
op verschillende manieren financieel ondersteunen: door donateur te worden, en met uw 
gift na afloop. Alle giften zijn welkom; we gaan uit van uw steun naar financiële 
draagkracht. (Wij willen het graag horen ritselen).” 
 
Pagina 6. Heleen vraagt of er iets bekend is over John. Jan geeft aan dat hij hierover 
diverse malen het koor heeft geïnformeerd en dat hij in de pauze een update zal geven. 
 
 

Financiële realisatie 2017   (Bijlage 3) 
 
Arianne vraagt waar de inschatting van 400 Euro voor donaties vandaan komt. Dit 
is de optelsom van de door donateurs toegezegde/betaalde bedragen. Aad meldt 
hierop dat “zijn” donateur graag een “donatie” factuur ontvangt. Arianne vraagt waar 
de studiedag kosten voor zijn. Deze zijn voor de huur van o.a. Parnassos en de 
stemcoaches. 
Nils stelt dat we vorig jaar een tekort hebben van 1700 Euro en dit jaar begroten we 
1000 Euro tekort. Nils vraagt waar dat geld vandaan komt. Deze tekorten worden 
aangevuld uit de algemene reserve. Nils stelt dat we meer moeten sparen en niet 
uit de “vriendenpot” moeten putten. Vz geeft aan dat de laatste keer dat we uit de 
vrienden pot hebben geput enkele jaren geleden is (met de 2e scratch). Waarna we 
hebben besloten met de Scratch te stoppen omdat die geen geld (maar kosten) 
genereert. De pot van de “vrienden” blijft vooralsnog intact. Deze pot is in feite onze 
buffer. Als de algemene reserve steeds verder terugloopt moeten we iets doen 
(zegt Nils). Dat lossen we op door bv goedkopere concerten te doen zonder  
Solisten want die kosten het meeste bij een concert.  
Jeanny vraagt of er geen subsidie kan worden gevraagd voor dat soort concerten. 
Voor “gewone” concerten ziet het bestuur geen subsidie mogelijkheden. Vz vraagt 
alertheid aan iedereen voor subsidiemogelijkheden. Dik geeft aan dat er begroot is 
volgens de “gulden begrotingsregel” en dat een begroting op die basis in orde is. 
Jan stelt dat de algemene reserve eigenlijk te laag is. De “stichting” is nu de buffer. 
De penningmeester vraagt of het leden bestand in de loop der tijd is terug gelopen. 
Het koor is inderdaad wel iets kleiner geworden. Gerda heeft zich verbaast over het 
feit dat de “studiedag” kosteloos was. Haar idee is om een volgende keer leden te 
laten betalen voor een coaching dag.  
Aad: hoe lossen we de teruglopende inkomsten op en hij vraagt zich af of het niet 
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slimmer zou zijn geweest om voor het volgende concert iets te kiezen waar  geen 
solisten voor benodigd zijn.  
Jeanny vraagt om die reden om een  meerjarenplanning.  
Vz zegt dat deze er is. Dit jaar bestrijkt hij slechts 1 jaar omdat we volgend jaar een 
separate jubileum concert en planning hebben. 
Jeanny vraagt zich ook af wat het doet met de publieksaantallen als je kaarten 
verkoopt? Geeft kaartverkoop een positief psychologisch effect?   
Vz stelt dat de “vrijwillige bijdrage” veel meer publiek trok en dat bracht meestal 
voldoende recette op.  
Aad stelt dat je moet vasthouden aan een vrijwillige bijdrage, maar wel moet 
communiceren dat met een concert  kosten gemoeid zijn. En dat dus aan het 
publiek communiceren.  
Jeanny stelt dat de concurrentie in Ede moordend is.  
Annelies stelt:  Concurrentie valt mee omdat ieder koor zijn eigen publiek trekt. 
 
Oproep aan de leden: Stuur dus actief de flyers rond en later nog een reminder 
enkele weken voorafgaand aan het concert. Verzamel mail adressen van  
geïnteresseerden en mail die aan de secretaris die een verzamel mail adres 
aanmaakt. (Noot secr: of maak er zelf een aan voor je eigen kring van 
geïnteresseerden.) Iedereen die sponsoring kan regelen graag. Koester de kring 
van Vocalise luisteraars.  
Rolf vraagt of Facebook mogelijkheden voor PR biedt, Vocalise heeft een Facebook 
account en dat wordt zeker gebruikt.  
 
Er wordt gevraagd of de deelname aan Glass alleen geld heeft gekost? Nee het 
heeft ook wat opgeleverd.  Vanuit de sponsoring van de organisatie en uit de 
kaartverkoop van het evenement was geld beschikbaar voor de deelnemers.  
Jan stelt dat je financiën voor de bijzondere concerten uit het Fonds zou moeten 
halen.  
Arianne stelt een vraag over blz. 9 van de begroting. Vz wil  deze discussie over 
realisatie en begroting liever gescheiden voeren. 
 
blz. 8 en 9 
We plannen dus een concert met 2500 Euro in de min, is dat niet wat vreemd. 
Vz/Penmr. legt uit dat het concert al is gepland en dat we nu pas zien wat er in de 
realisatie van vorig jaar i.c.m. de begroting voor dit jaar zichtbaar wordt. Ivonne 
geeft aan dat het bedrag voor solisten te laag is gesteld. Nils geeft aan dat we de 
concerten wat strakker financieel moeten plannen. In het verleden (met de vorige 
dirigent) was er altijd gedoe voor het geld. Dat werkt nu veel beter, echter het 
najaarsconcert is best duur. Iets meer sturen op minder kosten dus.  
 
Jan stelt : allen er stevig tegenaan met de PR. Voor de zomervakantie al 
mogelijke belangstellenden wijzen op het 10 november concert. Heleen stelt 
dat open repetities handig zijn om meer leden te trekken. Het ideale koor ziet er als 
volgt uit:  7-7-9-10 (T B A S).  
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Nadat er geen vragen meer zijn over de begroting wordt de kascontrole commissie 
bedankt bestaande uit Arianne en Margriet voor haar werk (zie de verklaring in 
bijlage 5) en er wordt een nieuwe kascontrole commissie ingesteld (Arianne en 
Heleen) 
Tenslotte wordt de penningmeester met applaus gedechargeerd. 
 
Na de pauze wisselen we de agendapunten 5 en 6. 

 
 

Pauze 
 
 
Agendapunt 6: Update. Lustrum: Vocalise 25 jaar en de communicatie daaromheen.  
 
Nils deelt alvast een lijstje uit met de data van optionele concerten, afhankelijk van de 
subsidie voor een compositie opdracht. Vooralsnog wordt iedereen gevraagd deze data 
“vrij” te houden.  
De data in 2019 zijn: 18 mei, 15 juni, 16 en 17 nov en 21 dec. 
In 2020: 25 jan en14 maart (en 18 april). 
 
Nils: Reis naar Lucca, jubileumconcert, zo mogelijk met een “eigen” compositie, iets voor 
oud leden, en mogelijk fondsenwerving. 

a. Lucca reis is in de steigers gezet. Status: Definitieve afspraken komen 
binnenkort (aug) aan de orde, organiserend reisbureau legt contacten met 
muziek locaties. 

b. Activiteiten dag op 25 jan 2020, bestaande uit, een aantal workshops, een 
concert in de grote zaal (eventueel met de beoogde componist v. Oosten). In 
de compositie zit piano en percussie (die kunnen er die dag eventueel ook bij 
in een workshop). Essentie van dit alles is dat de compositieopdracht 
doorgaat. Financiën: Zo’n programma kost geld, als deze dag doorgaat dan 
willen we een actie in de vorm van een talentenbeurs of veiling organiseren 
omdat er dan veel publiek op de been zal zijn. 

c. Jubileum concert met “onze” nieuwe compositie, Arianne, Gerrit en Nils 
hebben gezocht naar een geschikte componist. Die is gevonden en hij 
componeert een stuk van 15-20 min met een kleine begeleiding zodat het 
makkelijk is uit te voeren. Als thema heeft hij “vrijheid” in zijn hoofd.  
 
Begeleiding door pianist en 2 slagwerkers. Voor compositieopdrachten 
bestaat een standaard tarieven tabel en een compositie kost ong. 9000 Euro, 
we gaan daarvoor subsidie proberen te regelen. Nils heeft al diverse fondsen 
aangeschreven zoals het Fonds Podiumkunsten, zij stellen echter dat het 
stuk dan 4 - 5 x moet worden uitgevoerd. Het Fonds betaalt alleen het 
honorarium van de componist. Begroting jubileumprogramma incl. Lucca 
reis. Maximaal totaal 65000 Euro. (Lucca reis alleen al 20.000 Euro.) e.e.a. 
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is hoog ingeschat. Er zijn inmiddels 5 subsidie organisatie aangeschreven, 
Fonds Podiumkunsten, Pr. Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds (geeft niets), 
fonds Diorafte en fonds Kasterenshoeve. Totaal aangevraagd 25.000 Euro.  
Kasterenshoeve geeft ook niets. Pr Bernhardfonds heeft 4500 EURO 
toegezegd met een specifieke bestemming. De Secr. stuurt een bedankbrief. 
Veel hangt af van het Fonds Podiumkunsten. Als zij betalen dan gaan we 
door. Zo niet dan hoeven we niet zoveel concerten te doen (is maximum 
scenario). Eind mei 2018, weten we pas definitief wat en van wie we iets 
krijgen (noot: inmiddels is de subsidie van Fonds Podiumkunsten toegezegd 
en al op de rekening gestort). Alles blijft tot die tijd een beetje vaag. Zet in 
ieder geval de data in je agenda.  
 
De activiteiten dag in het Akoesticum lijkt de commissie erg leuk en er is een 
(gratis) reservering. Deze dag Is overigens vrij duur, 2000 Euro, moeten we 
nog eens goed naar kijken.   
Jos vraagt of we met meerdere koren een compositie opdracht zouden 
kunnen delen (kosten). We kunnen een “eigen” compositie ook verkopen??? 
Hier is wel even aan gedacht maar geen actie op ondernomen omdat daar 
ook veel coördinatie mee gemoeid is bij het aanvragen van de subsidie. 
Maar op een later moment kan dat nog wel worden uitgebreid. Moet dus later 
worden uitgezocht.  
Albert geeft aan dat ook de gemeente Ede nog kan worden benaderd voor 
een bijzondere subsidie ivm. het jubileum. Vz vraagt om hiervoor 
ondersteuning vanuit het koor. 
Els geeft aan dat als het thema van de compositie vrijheid is dat er dan 
wellicht mogelijkheden zijn voor deelname aan b.v. 5 mei in Ede in 2020. 
Jeanny vraagt ideeën voor de talentenveiling, zoals dagje zeilen, ramen 
wassen, bandje spelen, mensen buiten Vocalise moeten ook mee kunnen 
bieden etc. Jan vraagt Sponsoren (Rotary, Lions of zo???) activiteiten van  
Jan en Aad koppelen terug. Zodra er meer bekend is wordt dat met het koor 
gedeeld. 
    
 

Agendapunt 5:  Evaluatie Artistiek Beleid 
 
Gezien de tijd verzoekt de voorzitter dit punt “schriftelijk” te inventariseren. Elsbeth 
stuurt een reminder mail aan de leden. We willen nml. graag het “Artistiek Beleid” wat 
vorig jaar is geformuleerd evalueren om het evt. te kunnen bijsturen. Misschien is dat 
nu nog wel te vroeg, maar liever dat, dan dat het wegzakt en vergeten raakt. Het 
document wordt aan de leden gestuurd en komt op de website. Kunnen de leden evt. 
suggesties, ideeën, commentaar via de mail naar Elsbeth sturen, uitgaande van de 
volgende vragen? 

o   Wat werkt er goed nu? 
o   Waar zitten we op de goede weg? 
o   Wat kan worden gefinetuned? 
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Elsbeth verzamelt alles en consolideert het / zorgt dat we het consolideren (als iemand 
wil helpen – graag!), en verwerk het in een document wat eerst met  Bestuur en AC en 
Els (de oorspronkelijke initiatiefnemer van het document) zal worden kortgesloten voor 
het naar het hele koor wordt doorgezet.	

 
 

Agendapunt 7: Bemensing AC 
 

De AC was met 4 (Els, Ivonne, Anke, Margriet), en daar is Els uitgevallen vorige 
zomer. Het kon best wel met 3 ipv. 4, zeker met meedenken door het bestuur over 
repertoirekeuze etc, maar het gaat echt niet met 2. En Ivonne heeft aangegeven het 
stokje na ruim 5 jaar AC werkzaamheden, te willen overdragen medio dit jaar. Dus:  

o   We hebben een vervanger van Ivonne nodig. Zij regelt vooral zaken rond 
uitvoerenden (solisten, begeleiders, stemcoaches en invaldirigenten), maar niet 
de instrumentalisten voor een orkestje, dat ligt bij nu Elsbeth nu.   
Uiteraard denkt die persoon ook mee over het repertoire en wat daar voor nodig 
is, maar input daarvoor zal ook steeds meer komen via de repertoireverkenners,  
in elke stemgroep 1 (Jeanette, Gerda, Dik), dus daar is spreiding in het koor. Het 
is beter dat er ook vanuit het koor ideeën komen om te zingen. Gerrit kan die 
voorstellen vervolgens beoordelen op complexiteit, etc. De repertoire verkenners 
kunnen natuurlijk ook zelf naar die zaken kijken. 
o   Guus zou dit doen bij de tenoren, maar daarvoor hebben we dus een 

vervanger nodig. Wie zou bij de tenoren repertoireverkenner willen zijn? Of 
iemand anders als er geen tenor wil?   

o Uiteraard geldt voor IEDEREEN: als je leuke muziektips hebt, dan graag altijd 
doorgeven. Mailen naar de AC. 
 
 

Agendapunt 8: Rondvraag 
  

o  Slotavond: wanneer en bij wie? Denk er even over na 5 juli. Op een 
woensdag of op een andere dag? Ideeën? Op de woensdag 4 juli slotavond 
houden is prima. Waar? kan bij Nils, bij Ton, bij Albert en Ivonne. Besluit dat 
het bij Ton zal zijn. 

o  Nils startdatum 23 augustus?? Ja 
o  Nils vindt het vervelend dat er in het programmaboekje steeds bij staat hoe 

lang ieder stuk duurt. We besluiten dat niet meer te doen (Ton).  
o  Heleen, heeft een “onbenullige” vraag. Enkele tegels bij het poortje (achter 

het Luthers Centrum) liggen zeer ongelijk, struikelen is in het donker vrijwel 
onoverkoombaar. Margriet zal  dit aan de beheerder van het ELC melden.  

 
 
Agendapunt 9: Sluiting 
 
Vz sluit de vergadering om 22.33 


