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Algemene Leden Vergadering (ALV) via de email  
 

Mei 2020 
 

Bespreking ntb 
 

Locatie: online 
 
 

 
Overzicht stukken 
 
 

1. Mededelingen bestuur       (Bijlage 1) 
 

2. Verslag, ALV 10 april 2019     (Bijlage 2)  
 

3. Jaarverslag: Bestuur en AC:      
a. jaarverslag, inclusief lustrumverslag   (Bijlage 3) 
b. verslag selectie nieuwe dirigent - Rutger   (Bijlage 4) 
 

4. Financieel verslag        
a. Realisatie 2018 en lustrumjaar    (Bijlage 5) 
b. Begroting 2019      (Bijlage 5, tweede deel) 
c. Verklaring kascommissie     (Bijlage 6*) 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  De Kascommissie kan pas een check doen en de verklaring voorbereiden wanneer dat 
werkelijk fysiek kan. Dat duurt nog even. Zodra dat kan volgt de verklaring vanzelf.  
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Mededelingen bestuur (Bijlage 1) 
 
 

• We hebben een nieuwe secretaris, die een groot deel van het jaar al meegedraaid heeft en 
steeds meer overgenomen van Albert, maar die nu echt gaat beginnen. Welkom Maaike! 
Albert blijft alleen de subsidie voor Ede doen omdat dat voor Maaike een belangenconflict 
betekent. Indien koorleden bezwaar hebben tegen de kandidatuur van Maaike, dan graag 
een mailtje naar de voorzitter voor maandag 8 juni.  

• In het jaarverslag is ook een sectie over de impact van Corona opgenomen. Een van de 
zaken die daardoor niet op de normale manier gebeurt is de ALV. We hebben voorgesteld 
die via de mail te doen, iedereen krijgt alle stukken ook via de mail (en ze komen natuurlijk 
op de ledenpagina van de website). Reacties of andere dringende onderwerpen / vragen 
daarop kunnen via de mail naar bestuur (voorz, secr, penningmeester) worden gestuurd, 
en dan een keer als het weer kan, pakken we een half uurtje voorafgaand aan een repetitie 
voor vragen die plenair gesteld moeten worden op stukken vanuit het koor.  
Ook is er een groter voorbehoud dan normaal m.b.t de begroting, omdat alles zo onzeker 
is.  
Wel is het heel fijn dat we in principe hebben kunnen doorrepeteren, hoe onvolledig ook, en 
dat daardoor de kosten voor repetities niet werkelijk lager zijn. We proberen doorlopend zo 
goed mogelijk vinger aan de pols te houden en de plannen daarop aan te passen. Ideeën 
en suggesties zijn door vele koorleden aangedragen, en dat is zeer welkom. Dank 
daarvoor. 

• Langere termijn outlook:  
o Ameland gaat helaas ook niet door, maar wordt ook naar volgend jaar geschoven.  
o Voorlopig laten we ons concert nog even staan, maar we weten niet of we dan al 

met een beetje publiek erbij een concert kunnen doen. We moeten dus nadenken 
over wat we doen.    

o In principe doen we mee aan het korenfestival in december, voorlopig lijkt dat door 
te gaan.  

o We gaan alsnog meedoen aan het bevrijdingsfestival in voorjaar 2021 met Sacrifice 
& Freedom 

o En we gaan zingen op 14 mei bij de opnieuw geplande bruiloft van Maaike en 
Rutger.  


