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Verslag 
Algemene Leden Vergadering (ALV) Vocalise 

 
10 april 2019 

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 (Secr) 
AC 
Anke Hana 
Dik van den Berg 
Margriet Hebels 
Ivonne van Prehn Wiese  
 
 
 
Presentie, aanwezig: 
Jan de Jong, Ellen Jongendijk, Gineke van Hoogdalem, Elly van Weerdenburg, Ton 
Stumpel, Heleen Bense, Rika Meijerman, Cees Elzinga, Annelies den Toom, Gerda 
Gombert, Ida Melief, Arianne Krans, Jeanny Noren, Els Borgesius Jos van den Akker, Nils 
Borgesius, Aad Bink, Jeanette Krale, Rolf Sinninghe, Rutger Stoel, Maaike Dijkstra,  
 
Afwezig: Johan Bakker, Marjan Visseren (met kennisgeving), Trudi Hermsen.  
 

Agendapunt 1:  Opening en vaststelling agenda 
De Vz opent de vergadering om 20.02 en vraagt of er nog punten zijn voor de rondvraag. 
Secr. heeft een punt. Vz geeft zelf aan dat na punt 6 een agendapunt wordt 
tussengevoegd, nml. een nieuwe dirigent zoeken.  
 
Agendapunt 2:  Mededelingen bestuur 
Vz heeft geeft aan dat we voor ons lustrumjaar € 9000 subsidie gekregen hebben (van 
Fonds Podiumkunsten voor de compositie. Het Pr. Bernhard Fonds heeft € 4500 
toegezegd voor de aan de compositie gerelateerde aspecten zoals uitgave/drukken etc.en 
de Gem Ede € 4000 voor het geven van vijf concerten in de Gemeente Ede. 
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Agendapunt 3: Verslag, ALV 25 maart 2018  
Anke heeft aangegeven dat zij niet genoemd staat als aanwezige terwijl zij wel aanwezig 
was (na haar polsbreuk). Op blz. 3 moet het jaartal worden gewijzigd in 2018 
Jeanny heeft n.a.v. de website een vraag waarom er bij veel mensen de melding “niet 
veilig” wordt weergegeven. Rutger meldt dat daarnaar gekeken zal worden en dat er 
mogelijk wat aan de website zal moeten worden aangepast. Er zijn ook mensen die de 
melding niet krijgen. Mogelijk staat er de “beveiliging” in de eigen computers te “streng” 
afgesteld. Wordt vervolgd. Het verslag wordt door de ALV geaccepteerd met dank aan de 
secretaris. 
 
 
 
Agendapunt 4: Jaarverslag: Bestuur en AC 

 
Over het jaarverslag zijn door leden opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Hieronder 
volgen de diverse aspecten.  
-Het concert in Laren staat (nog) niet vermeld in het jaarverslag.  (Gerda) Dit zal worden 
toegevoegd. 
-In het jaarverslag staat een alinea over de zomersluiting in combinatie met de 
aanwezigheid (Jeanny). Er wordt geopperd om de “grote” vakantie (periode) mogelijk 
anders in te regelen omdat veel leden juist niet in deze periode op vakantie gaan.  

-Rutger geeft aan dat we middels de historische data kunnen checken (aan de hand 
van de aanwezigheidslijsten die Anke al heel lang bijhoudt) hoe de aanwezigheid 
verdeling uitvalt.  
-Annelies stelt dat gezien het feit dat er slechts op 1 repetitie iedereen aanwezig is, 
er meer aan de hand is.  
-Vz geeft aan dat de richtlijn van aanwezigheid vooruitlopend op een concert (uit 
het huishoudelijk regelement) goed wordt gevolgd.  
-Jeanet geeft aan dat er ook een ander schema gevolgd kan worden in 8 weken, 6 
zingen 2 vrij. Ook aan de nieuwe dirigent zal worden gevraagd hoe hij omgaat met 
vakanties.  
-Heleen geeft aan dat dit punt niet zwaarwegend te vinden. Inventariseren dus en 
vragen aan de leden hoe zij vinden dat er wordt omgegaan met dit gegeven.  
-Vz vraagt of de leden die al weten wanneer ze op vakantie gaan dat aan Anke 
willen mailen.  

 
Overige punten: Heleen geeft aan dat er voor de PR extra aandacht nodig is (in de krant). 
Gon geeft aan dat zij via haar connecties bij “de Gelderlander” mogelijk een speciale editie 
kan regelen, gewijd aan Vocalise. In het kader van het Lustrum is er natuurlijk speciale 
aandacht nodig voor onze concerten in de lokale kranten. Verder zijn al onze concerten 
terug te vinden op het door het Cultuurfonds gemaakte overzicht “75 jaar vrijheid”. 
(Bespreken in agendapunt 6). 
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Verder dient er te worden gekeken naar het gestelde gebruik van de kerk in Bennekom, 
dat staat nu op 4x per jaar (was in 2018 mogelijk correct, voor 2019 is dat dan niet meer 
het geval). Als we toch eens willen zingen in Bennekom kunnen we dat altijd nog eens 
inplannen. Zijn er nog andere opties? Bv Lutherse Kerk of de voormalige NPB. Noot 
Secretaris: De “nieuwe” eigenaar van de NPB kerk  (vanaf 1 juli), wil best praten over 
structurele huur van de kerk op woensdagavonden (bv 42 x per jaar). Het Jaarverslag is 
geaccordeerd.  
 

 
 

Agendapunt 5:  Financieel verslag 
 

a. Realisatie 2018 
Gon vraagt of er vragen zijn over de realisatie. Jos geeft allereerst een 
compliment over het verslag. Nils vraagt wat er bedoeld wordt met 
“weerstandsvermogen”. Dik geeft aan dat dit in feite je reserve is. Jeanny zoek 
het op, (“WIKI”): de weerstandscapaciteit, zijn de de middelen en mogelijkheden waarover de 

organisatie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. 
Vz geeft aan dat de term weerstandsvermogen voortaan anders zal worden 
verwoord. Cees geeft aan dat er in ons soort verenigingen een reserve zou 
moeten zijn van 2x de jaaromzet. Arianne ziet op de balans “onttrekking van de 
bestemmingsreserve” Wat wordt daar mee bedoeld?  
Dit is het bedrag wat “bevroren” is op de balans en altijd terugkomt. Ook het 
podium staat nog voor 2 Euro op de lijst. ARBO technisch is het podium 
overigens “afgekeurd”. Er wordt voorgesteld om het podium af te voeren van de 
lijst en met dat voorstel wordt ingestemd. Nils stelt een vraag over het punt 
“activa” een post “Scratch rekening”. Gon gebruikt deze rekening om inkomsten 
(bv Lucca reis) te scheiden van de lopende rekeningen. Hulde van Heleen en 
dat wordt beaamt met applaus. Repeteren in de oude kerk in Bennekom is 
duurder maar omdat we het niet vaak doen. Na de prijsverhoging hebben we 
een tijdje toch de oude prijs betaald en daarna hebben we de frequentie 
teruggeschroefd zodat het budget niet extra werd belast. 
 

b. Verklaring Kascommissie 
In bijlage 4 heeft de kascommissie ingestemd met de financiële situatie. Met 
dank aan de kascommissie. Volgend jaar worden Heleen en Arianne de leden 
van de kascommissie (Arianne was ziek en is vervangen door Gineke). 
 

c. Begroting 2019 
De begroting zal er anders uit gaan zien omdat Gerrit als dirigent afscheid gaat 
nemen. Vz vraagt of een doorkijkje handig is. Een stip op de horizon vindt 
Rutger wel handig en Dik geeft aan dat we ook verplichtingen hebben die we 
moeten nakomen en deze worden op deze wijze inzichtelijk. 
Vz geeft aan dat een aantal concerten volgend jaar niet door Gerrit zal worden 
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gedirigeerd. Hoe dat met de kosten gaat weten we nu nog niet. Begroting als 
richtlijn wordt door de ALV geaccepteerd. 

d. Begroting 2020 is voor kennisgeving aangegeven. 

 
Agendapunt 6: Lustrum Vocalise 

Nils vraagt of iedereen al heeft nagedacht over wat er kan worden ingebracht 
door de leden op de talentenveiling. Als je wat kan/wil aanbieden op de 
“talentenveiling”; Stuur een mail met jouw idee aan Jeanny voor 1 mei. Geef 
aan wat je aanbiedt, geef aan wat het inzetbedrag zou moeten zijn. Een 
veiling in 1 uur vindt Gerda wel wat kort. Als er niet geboden wordt dan is 
een uur lang genoeg.  
 
Cees vraagt of 50 Euro voor de dag niet wat veel is en of het geen 
belemmering vormt voor publiek? Daar zijn verschillend ideeën over. De 
lustrumcommissie maakt zich daar niet zo veel zorgen over. Heleen geeft 
aan dat voorverkoop (met een korting) wellicht een goed idee is. De Lustrum 
commissie maakt een afweging van opbrengsten en uitgaven. Dik geeft aan 
dat het wel de bedoeling is dat we er wat aan moeten verdienen, anders 
moeten we het niet doen. Iedereen die hieraan mee wil werken kan zich 
aanbieden aan Arianne. Arianne zoekt ook mensen die de op de “oud 
ledenlijsten” staande personen willen checken. Er zijn ook rubrieken in 
kranten als je voormalig leden zoekt. Arianne mailt de adreslijsten met 
personen die zij al heeft. Dit ter controle door iedereen. Daarna zijn er 
mensen nodig die Arianne daarmee helpen. Graag aangeven aan Arianne 
de komende week. Secretaris stuurt “de bij de secretaris aanwezige lijsten 
van “oud” leden aan Arianne. 

 
Nils heeft suggesties gegeven voor workshops. Zit er iets niet bij, geef het 
door aan Nils. Rutger heeft een idee voor een workshop die wellicht te 
koppelen is aan deze dag. Waarschijnlijk is dat meer iets voor Vocalise. 
Nils en Jeanny hebben een aanpassing gedaan aan de reservering van het 
Akoesticum.   
 
Gerda vraagt of er al namen van “docenten” zijn ingevuld bij de diverse 
workshops. Ivonne heeft in ieder geval een slagwerker en een pianist 
gereserveerd voor die dag. Vz geeft aan dat de lustrum commissie op 
verzoek kan/moet worden versterkt door overige leden. 
 

a. Lustrum en PR 
De “Jubileumcie” (Nils) maakt een soort nieuwsbrief. Daarnaast is het ook nodig dat 
er aan PR wordt gedaan, hetgeen best lastig is zonder PR coördinator.  Vz vraagt 
wie er aan de “PR” wil trekken betrokkene is bijzonder welkom. Er is geen directe 
vrijwilliger dus leden; graag even over nadenken en de Vz informeren. Rutger geeft 
aan dat er al veel op “social media” wordt gepost en dat geeft veel respons. 
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Uitdelen van Flyers wordt steeds door een aantal leden gedaan maar hier is extra 
hulp voor nodig, dus geef je op. Gerda had de indruk dat er onvoldoende Flyers zijn 
omdat zij ook als programma dienen. Vz stelt dat als het nodig is er kan worden 
bijgedrukt. Stuur vooral zelf een e-mail met digitale flyer naar al je bekenden, dat 
helpt. Ton stuurt wederom de wervende tekst die hij daar zelf voor gebruikt rond. 
Ook bij andere concerten/evenementen die je bezoekt of “scout” kan er worden 
geflyerd. Ook deze flyers ophangen bij “publieks” punten. 
 

b. Activiteitenplan  
Hierin zullen aanpassingen worden gedaan, zoals b.v. de kerk in Renkum (of Elst) 
ipv Utrecht voor het najaars concert. Er wordt gevraagd of de concerten in maart en 
april 2020 doorgaan. Vz stelt: Ja, vanwege de verplichtingen aan subsidiegevers. 
 

Pauze (verplaatst)  
 

 
Agendapunt 7: Proces nieuwe dirigent.  

Elsbeth legt uit dat zij heeft nagedacht over de opzet van het sollicitatie proces en 
heeft hiervoor inmiddels een A4 gepubliceerd. Hierin staat hoe de 
sollicitatiecommissie er uit kan zien, met o.a. een evenredige verdeling van 
stemgroepen, mannen en vrouwen. Ter vergadering melden er zich een aantal 
leden. Te weten: Heleen, Gerda, Nils, Rutger, Rolf en Elsbeth en Anke. 
Jan stelt voor dat het bestuur over de samenstelling een wijs besluit neemt. Ook 
over een externe deskundige ter ondersteuning van de “sollicie” wordt nagedacht. 
Nils vindt het belangrijk dat er een AC lid bij zit en dat wordt beaamd en dit is met 
de hierboven genoemde namen afgedekt. 

 
In het A4 van Elsbeth wordt met “adverteren” bedoeld rondkijken in je eigen 
netwerk, de vorige keer hebben we zo 25 optionele dirigenten aangeschreven, 
uiteindelijk zijn er 4 proefdirecties geweest en er is destijds met 3 dirigenten een 
gesprek gevoerd. Dat heeft uiteindelijk Gerrit opgeleverd. Vz: Als leden dirigenten 
kennen of weten dat die zouden passen bij Vocalise: geef het door. Hieruit maken 
we een lijst met dirigenten en wie ze heeft aangedragen tbv. De “sollicie”. 
 
Cees vraagt of we de vacature lijsten kennen die beschikbaar zijn op de diverse 
sites zoals die van de KCZB. Die zijn inderdaad bekend en die kunnen we zo nodig 
raadplegen. Er dient een tijdslijn voor het sollicitatie traject te worden vastgesteld. 
Eindpunt Ergens in het najaar. Idee om het Akoesticum als afscheid te nemen???? 
Nieuwe dirigent start in januari. 

 
Aandachtpunten dirigent. Wie er aandachtspunten mist in het A4, graag aangeven. 
Aandacht wordt gevraagd voor inzingen, is het relevant voor de repetitie die volgt?, 
aandacht voor klankvorming. Doordat Gerrit ook orkestdirectie had, heeft dat veel 
flexibiliteit gegeven. Van belang is wat we als koor willen doen. Voor a capella is 
een zang dirigent (zelf zanger) mogelijk belangrijk. 
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Is de ambitie die we vorig jaar hebben uitgesproken nog valide?  Cees stelt dat het 
een vereiste is dat een dirigent zelf goed kan piano spelen.  Een “jonge” dirigent 
kan veel andere jonge zangers/instrumentalisten enthousiasmeren. Ook kan een 
jonge dirigent ons een stap verder brengen, een dirigent die zelf met ons mee wil 
ontwikkelen. We hebben iemand nodig die samen met ons bouwt een groeit. Cees 
wil meegeven dat een open sollicitatie kan leiden tot “buitenlandse dirigenten” Taal 
is een groot item, verstaanbaarheid is belangrijk. Leeftijd is niet heel belangrijk 
maar ambitie en uitstraling. Wat willen we, afwisseling in a capella en met 
instrumenten. Rolf stelt dat over te laten aan de commissie. Vraag aan allen; geef je 
aandachtspunten/wensen door, en het bestuur komt terug bij de leden. De “sollicie” 
krijgt het uitgewerkte startdocument.  
 

Agendapunt 8: Rondvraag 
-Albert geeft aan dat hij zijn taak als secretaris na 6 jaar wil overdragen (najaar 
2019). Vz vraagt aan de leden wie die taak ambieert, denk erover na en geef je op. 
Het takenpakket kan worden aangepast. Jeanny vraagt naar het tijdsbeslag van 
deze taak. Er is geen directe vrijwilliger dus leden; graag even over nadenken en de 
Vz informeren (Noot: Rondom de ALV meer en gewoonlijk minder, lopende zaken 
als mail etc. ½ uur per week?) 
-Dik meldt dat hij, zaterdag Stabat Mater van Haydn uitvoert met zijn koor in 
Veenendaal, toegang gratis. 
-Margriet heeft gehoord dat via Sponsorkliks sponsoring mogelijk is, Arianne legt uit 
dat deelnemers aan “sponsorkliks” een doel kunnen steunen via hun aankopen. 
Een eenvoudige manier van sponsoring. Rutger vraagt of daar kosten aan 
verbonden zijn, volgens Arianne zijn er geen kosten aan verbonden. Moet goed 
worden uitgezocht (wie?). 
 
-Ivonne geeft aan dat de Slotavond op 3 juli bij Ivonne en Albert kan worden 
gehouden in Lunteren. 
 
-Elly vraagt hoe we naar Rotterdam Airport gaan met de koorreis. Ze heeft 
geïnformeerd bij Noot “voor het hele koor” hoeveel een bus kost en dat is voor 25 
personen naar Rotterdam v.v. vanuit Ede 40 PP. Aad geeft aan dat er maar 17 
personen met het vliegtuig gaan en dat er deze week er een schema komt met het 
programma. Hierin zit dan ook een suggestie om in Rotterdam te komen. Carpoolen 
lijkt hem het eenvoudigst. 
 
-Heleen vraagt zich af hoe het met John is. Recent heeft John nog meegedaan met 
het project “zing mee voor je leven” en toen voelde hij zich niet zo goed. Daarna 
heeft hij een MRI gehad. Verder is er niets bekend. De suggestie om John volgende 
week een kaartje te sturen wordt opgepakt door een van de leden. 
 
-Nils complimenteert het bestuur voor de goede ALV voorbereiding. 
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-Rutger meldt dat a.s. zaterdag in Den Bosch een klein concert wordt gegeven 
(waar hij aan meedoet) met o.a. Mozart in de “Azijnfabriek”, verder heeft hij nog een 
idee aangereikt voor een workshop met Fysiotherapeut en zangdocent, een halve 
dag houding en zang, peilen hoe de leden dat vinden. Lijkt div leden een leuk 
initiatief.  
 
-Aad: de organisatie van onze koorreis eind mei naar Lucca is rond, overzicht volgt. 

 
 

 
Agendapunt 9: Sluiting  

De vz sluit de vergadering om 22.20. We gaan aan de borrel. 
 
 


