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Notulen jaarvergadering  S.O.S. Matrozenkoor 

 

Datum:  4 maart 2019 

Aanwezig: Evert Zijlstra (EZ) – voorzitter, Martin Distelbrink (MD) – secretaris,  

Harry Struyk (HS) – penningmeester, Sjaak Platje (SP) – algemeen bestuurslid,  

Verder aanwezig: Henk Berghuis, Willy Bijkerk, Hans van den Brink, Gert Burger, Gerard Derksen,  

Jan Willem Groot Wassink, Ad van der Hoek, Ben Hulshoff, André Koelemeijer,   

Jan Lit, Valér Matus, René Meijer, Johan Nachtegaal, Hans Prijs, Martin Rozema,  

Aad van der Werf, Paul de Zwaan, allen koorlid.  

Afwezig: Gert Bokslag (GB)– algemeen bestuurslid  

Verder afwezig:  Rob Benne,  Willem Derksen, Cees van der Genugten, Ab Hendrikse, Jon Prijs, 

Ben Schadron, Peter Veldhuis, Joop Weijenberg, allen koorlid. 

 

1.Opening vergadering: 

De vergadering begint om 19.30 en de voorzitter neemt het woord en heet een ieder welkom. 

De voorzitter bedankt de feestcommissie voor de mooie avond die we met zijn allen beleefd hebben 

op 23 februari jl. 

Ook geeft hij aan dat hij vindt dat de opnames voor de nieuwe Cd prachtig vindt en dat de 

muziekcommissie er mee bezig gaat om te bepalen welke 2 nummers er af gaan vallen. 

Op de vraag wat de Cd gaat kosten antwoord hij dat deze Cd ook € 10,00 gaat kosten. 

De voorzitter geeft aan dat er na de verkiezing nog een punt 10a op de agenda wordt gezet. 

 

2.Ingekomen en uitgaande stukken: 

Er is een mail binnengekomen van Ben Schadron waarin hij ons veel succes wenst met de 

vergadering. Hij is er zelf niet bij want hij is een weekje op vakantie naar Fuerteventura. 

 

3.Mededelingen van het bestuur?? 

Er zijn op dit moment geen mededelingen van het bestuur. 

 

4.Notulen vorige vergadering: 

De voorzitter haalt nogmaals aan dat men moet afschrijven wanneer men niet kan komen op een 

oefenavond of optreden. Men verwacht een man of 15 en dan kunnen we niet met 10 man komen 

zingen. 

Ook meldt de voorzitter dat het aantal optredens vorig jaar rond de 60 lag, er was immers gevraagd 

om het aantal optredens te beperken. 

Ook is het misschien een idee om de notulen op de ledenpagina van de website te zetten. Vele 

hebben de notulen niet meer of kunnen ze niet meer vinden. Wordt vervolgd. 
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Verder worden de notulen onder dankzegging goedgekeurd.  

 

5.Jaarverslag penningmeester: 

De penningmeester deelt het jaarverslag rond en geeft er uitleg bij. 

Na de uitleg krijgt de penningmeester een applaus en wordt hiermee bedankt voor zijn werk. 

 

6.Jaarverslag secretaris: 

De secretaris neemt het woord en leest voor uit eigen werk. 

De gebeurtenissen van het afgelopen jaar worden door de secretaris voorgelezen. 

Na afloop krijgt ook hij een applaus en wordt hiermee bedankt voor zijn werk. 

Het jaarverslag zal worden toegevoegd bij de verzending van de notulen van de vergadering. 

 

7.Verslag kascommissie: 

De kascommissie bestond dit jaar uit de volgende leden: 

Hans Prijs, Joop Weijenberg en als reserve André Koelemeijer. 

Hans brengt verslag uit aan de leden en het komt er op neer dat de penningmeester zijn zaakjes 

prima voor elkaar heeft. 

De ledenvergadering verleent dan ook decharge aan het bestuur. 

 

8.Benoeming nieuwe kascommissie: 

De kascommissie voor volgend jaar zal bestaan uit Hans Prijs, André Koelemeijer en reserve Aad van 

der Werf. 

 

9.Contributie 2019 

De voorzitter stelt voor dat er dit jaar contributie zal worden geheven van € 30,00 per jaar. 

Dit wordt in stemming gebracht, er zijn 8 stemmen tegen, zodat het voorstel wordt aangenomen. 

Een aantal leden zijn hier nog steeds(net als vorig jaar) op tegen. Zij menen dat wij allen vrijwilligers 

zijn en al voldoende tijd in de vereniging stoppen, overigens met veel plezier. 

De voorzitter benadert nogmaals dat wij een vereniging zijn en het normaal is dat er contributie 

wordt geheven. 

Jan Willem geeft aan dat hij geen voorstander maar ook geen tegenstander is van het voorstel, maar 

omdat er niet duidelijk is wat er met de geinde contributie gebeurt heeft hij tegen gestemd. 

De voorzitter geeft aan dat de contributie vooralsnog in de kas komt. 

De secretaris legt uit dat we vorig jaar “maar” € 3000,00 aan goede doelen hebben kunnen uitreiken 

omdat er niet meer geld vrij was hiervoor. Door de aanschaf van nieuwe kleding en een feestavond 

en mindere inkomsten door minder optredens en de reserve die we in kas moeten houden was er 

geen geld meer voor een tweede donatie vorig jaar. 

Een van de belangrijkste doelstellingen van het koor is immers sponseren van goede doelen. 
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Door het innen van contributie komt er nu ook geld binnen en kan er na enige jaren zonder de goede 

doelen tekort te doen bijvoorbeeld weer iets nieuws worden aangeschaft of een feestavond gegeven 

worden. 

Dit was zomaar een voorbeeld want hier is nog niet over gesproken binnen het bestuur. 

 

10.Bestuursverkiezing 

Geen enkel lid heeft zich opgegeven als tegenkandidaat voor de twee aftredende bestuursleden 

Sjaak Platje en Martin Distelbrink. Deze bestuursleden worden dan ook door de aanwezige leden 

unaniem herkozen. 

Voor het aftredende en niet herkiesbare bestuurslid Gert Bokslag heeft het bestuur Jan Lit naar 

voren geschoven. Ook Jan Lit wordt door de aanwezige leden unaniem gekozen als bestuurslid. 

Jan neemt hierop het woord en bedankt het koor voor het vertrouwen in hem. 

Jan neemt hierna ook plaats aan de bestuurstafel. 

 

10a.Voorstel Gert Burger 

Zoals door de voorzitter al was aangekondigd geeft hij nu het woord aan Gert Burger. 

Gert heeft een voorstel aan het koor en vraagt wat zij er van vinden wanneer we onder tenue 2 witte 

schoenen zouden gaan dragen. Hij geeft tevens direct aan dat het nog behoorlijk lastig is om die te 

verkrijgen, bruine schoenen zouden ook kunnen, maar dat is niet de doelstelling. 

Gert laat a.d.h.v. enkele afdrukken op papier wat voorbeelden zien aan de leden en laat deze 

rondgaan. De voorzitter vraagt wie er evt. voor het dragen van witte schoenen is. 

Er steken 11 leden hun hand op. Het voorstel van Gert wordt meegenomen door het bestuur en zal 

in de volgende bestuursvergadering besproken worden. 

 

11.Rondvraag 

Valér Matus meldt dat hij geïrriteerd is omdat hij de laatste keer nogal nors door de voorzitter werd 

gevraagd of hij niet even kon helpen met opruimen, terwijl hij bezig was met de microfoons, wat 

overigens niet eens zijn taak was. Hij geeft aan dat hij voortaan alleen nog maar komt zingen. 

De voorzitter biedt zijn excuses hiervoor aan. 

Ook is Valér geïrriteerd over het feit dat mensen niet altijd afzeggen en vraagt zich af of het niet 

mogelijk is dat het bestuur die mensen hier persoonlijk op aanspreekt. 

Ook wil Valér het nogmaals hebben over de contributie, maar daar is al voldoende over gezegd en de 

voorzitter gaat verder met de rondvraag. 

Paul de Zwaan geeft aan dat hij ook geïrriteerd is dat er mensen zijn die niet afzeggen en vindt ook 

dat deze mensen hierop moeten worden aangesproken. 
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Ad van der Hoek vraagt zich af of het ook mogelijk is dat de nummers van de nieuwe Cd te streamen 

zijn omdat hij denkt dat de Cd zijn langste tijd wel heeft gehad. 

Het bestuur geeft aan hier over na te gaan denken, overigens geeft de voorzitter ook aan met andere 

mogelijkheden bezig te zijn. 

Aad van der Werf vraagt zich af waarom de prijs voor een optreden bij  “De IJstijd” zo laag is. 

Hij vertelt dat de prijs bij andere optredens vaak veel hoger is en haalt hier de prijs aan die men 

betaalt voor een optreden in Vorden. 

Het bestuur legt uit dat de prijs bij “De IJstijd” jaren geleden is afgesproken en nog nooit ter discussie 

heeft gestaan. Ook is het zo dat bij de optredens buiten Apeldoorn een deel reiskosten zitten 

waardoor dit bedrag hoger is. Wanneer er leden rijden naar een locatie buiten Apeldoorn, dan 

mogen zij reiskosten declareren. 

Deze vraag wordt meegenomen naar de eerstvolgende bestuursvergadering. 

Hans Prijs meldt dat er in de toestand van Jon geen verbetering is te constateren. 

Hij doet het verzoek aan een ieder om eens samen met hem bij Jon langs te gaan, dit is wellicht goed 

voor hem en bevordert eventueel herstel. 

 Ook vraagt hij aandacht voor Irina. Zij voelt zich natuurlijk eenzaam en misschien is het mogelijk dat 

enkele leden of evt. de vrouwen van de leden ook eens bij haar langs kunnen gaan. 

Uiteraard wordt dit verzoek door een ieder positief ontvangen. 

Sjaak Platje heeft een verzoek ontvangen voor een optreden op 20 april in winkelcentrum “De 

Mheen”. Dit is de zaterdag voor Pasen. 

Er zijn ruim voldoende leden die aangeven dat ze willen komen zingen op die dag. 

De secretaris geeft aan dat hij een bevestiging zal sturen dat we komen. 

 

Omdat er verder geen vragen meer zijn, sluit de voorzitter de vergadering om 20:52 uur en zal er na 

een korte pauze nog enige tijd worden gerepeteerd. 


