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Notulen ledenvergadering  S.O.S. Matrozenkoor 

 

Datum:  16 september 2019 

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

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

Jan Lit (JL) – algemeen bestuurslid. 

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

Jan Willem Groot Wassink, Ben Hulshoff, Valér Matus, Johan Nachtegaal, Hans Prijs, 

Martin Rozema, Aad van der Werf, Rob Benne,  Willem Derksen,  

Cees van der Genugten, Ab Hendrikse, Ben Schadron, Peter Veldhuis,  

Joop Weijenberg, Wien Davelaar, allen koorlid.  

Afwezig: Ad van der Hoek, André Koelemeijer, René Meijer, Jon Prijs, Paul de Zwaan, 

allen koorlid. 

1.Opening vergadering: 

De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering en heet een ieder welkom. 

Hij vraagt of er iemand op- of aanmerkingen heeft op de notulen van de vorige vergadering. 

Dit is niet het geval.  

Er stonden nog wel 2 vragen open, deze worden door de voorzitter beantwoord. 

Vraag 1 ging over de vraag van Ad van der Hoek, of de nieuwe Cd ook gestreamd zal gaan worden. 

Dit zal niet het geval zijn, wel is de Cd uitgebracht op een U.S.B. stick. 

Vraag 2 ging over de vraag van Aad van der Werf of de prijs die  “IJstijd” aan ons betaald voor een 

optreden niet aan de lage kant is, de voorzitter geeft aan dat we bij “IJstijd hebben aangegeven dat 

we de prijs wilden verhogen, maar hier was de bedrijfsleider van “IJstijd” niet blij mee, hij gaf aan dat 

het andere koor voor € 100,00 komt zingen. Omdat we nu 5 optredens en een goede Cd verkoop 

hebben, willen we het risico niet lopen om minder optredens te krijgen en zullen voor volgend jaar  

de prijs niet aanpassen. 

Na het beantwoorden van deze vragen worden de notulen onder dankzegging goedgekeurd. 

 

2.Ingekomen en uitgaande stukken: 

Er zijn binnengekomen stukken van leden , deze worden later in de vergadering behandeld. 

 

3.Mededelingen van het bestuur 

• M.i.v. vanavond mag de pet worden ingeleverd bij Jan Lit of Sjaak Platje. Vooralsnog worden 

deze opgeslagen. Later wordt bepaald wat er mee gaat gebeuren. 

• Het declaratieformulier mag alleen gebruikt worden door bestuurders wanneer deze vanaf 

de Maten met een volle auto met mede-matrozen is vertrokken. 

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mannen met 1 auto naar de locatie rijden. 
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• Het bestuur wil toestemming van de leden om het maximale aantal leden te verhogen naar 

35 leden. Dit omdat we nu het maximum van 30 leden hebben maar het regelmatig 

voorkomt dat er tijdens een optreden nog geen 15 leden aanwezig zijn. Dit is voornamelijk 

tijdens de middagoptredens door de week  i.v.m. werkenden onder ons. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

• Het bestuur heeft een voorstel aan de leden om de term “rustend lid” in te voeren. 

Een rustend lid is een lid die om welke omstandigheid dan ook niet in staat is om te zingen 

maar wel lid blijft. Hij levert zijn kleding in en wordt niet meegeteld voor het maximum 

aantal leden. Op deze manier maakt hij het mogelijk dat een nieuw lid kan worden 

aangenomen. 

Ook met dit voorstel gaat de vergadering akkoord. 

• Het bestuur vraagt op verzoek van de koormeester om het maximum te boeken optredens 

per week te verhogen van 2 naar 3 optredens. Dit omdat het soms voorkomt dat er 3 

aanvragen voor dezelfde week binnenkomen en er dan altijd eerst aan de leden gevraagd 

moet worden of dit akkoord is. Bij iedere vraag aan het koor blijken er voldoende leden te 

zijn die dit prima vinden en geven daar bij aan dat het wat hen betreft niet iedere keer 

gevraagd hoeft te worden. Wel zullen diegenen die de boekingen verzorgen hun best blijven 

doen om dit zoveel mogelijk te spreiden, zodat er zo min mogelijk 3 boekingen in 1 week 

gepland worden. 

De vergadering gaat ook met dit voorstel akkoord. 

• Op 28 september is er een optreden in Ede i.v.m. Burendag. Dit optreden is gesplitst in 2 

optredens. De voorzitter geeft aan dat hij hier echt op tegen is omdat uit het verleden is 

gebleken dat dit een hoop rompslomp met zich meebrengt. 

Op basis van proef wordt nu gekeken of dit in de toekomst voor herhaling vatbaar is, of dat 

het inderdaad een heel gedoe is. Binnen het bestuur zal er geëvalueerd worden hoe dit is 

verlopen.  Het mag wel duidelijk zijn dat we dit uiteraard zoveel mogelijk moeten 

voorkomen. 

 

4.Goede doelen: 

De voorzitter vraagt aan de leden om voor de tweede donatieronde van dit jaar, goede doelen aan te 

dragen, zodat we eind dit jaar weer een bedrag van rond de € 5000,00 kunnen doneren. 
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5.Ingekomen vragen van leden: 

• Er zijn enkele leden die een regeling willen bij extreme weersomstandigheden. 

Dit n.a.v. enkele optredens waarbij leden onwel waren geworden of tijdelijk uitgestapt waren 

vanwege de extreme hitte.  

Binnen het bestuur is men van mening dat het niet vast te stellen is bij welke 

omstandigheden die regeling dan van kracht zou moeten zijn, maar vindt bovenal dat een lid 

hier zijn eigen verantwoordelijkheid in moet nemen. 

Wanneer een lid vanwege een extreme weersomstandigheid niet wil/kan komen zingen is dit 

natuurlijk geen enkel probleem, zolang hij zich maar afmeldt.  Er komt dus geen aparte 

regeling hiervoor. 

• Er zijn enkele leden die het raadzaam achten om binnen het koor leden op te gaan leiden 

voor BHV’er c.q. EHBO’er. De voorzitter vraagt of er mensen aanwezig zijn die deze 

vaardigheid hebben of opgeleid zouden willen worden hiervoor. Er is niemand die dit heeft, 

maar er zijn een aantal leden die zich opgeven om deze cursus te willen volgen, t.w.:  

Hans Prijs, Martin Rozema, Willem Derksen, Rob Benne, Jan Willem Groot Wassink, Gert 

Burger, Sjaak Platje en Martin Distelbrink. 

• Hans Prijs heeft een verzoek ingediend om de tijdsduur van optredens niet langer te laten 

zijn dan 2 uur,  m.u.v. bijzondere optredens en festivals. Deze mogen dan max. 3 uur duren.  

Er wordt besloten om een optreden maximaal 3 uur te laten duren, m.u.v. bijzondere 

optredens en festivals, deze mogen maximaal 4 uur duren incl. pauzes. 

• Willem Derksen stuurde een bericht waarin hij vroeg om de takenlijst op de website te 

updaten, dit is inmiddels uitgevoerd. 

Ook vroeg hij om uitbreiding van de laadmeesters met 1 persoon, het bestuur acht dit niet 

nodig.  

• Er is een vraag binnengekomen van Ben Hulshoff of wij als koor volgend jaar mee willen 

doen aan het korenfestival in Bemmel. Dit festival zou 6,5 uur duren waarbij wij 3x 20 

minuten zouden moeten optreden. Omdat dit festival 6,5 uur duurt gaan we hier niet op in. 

• Cees van der Genugten heeft in een brief gevraagd of we nog iets gaan doen met het 

voorstel voor witte schoenen. De voorzitter geeft aan dat dit voorstel is afgeblazen omdat er 

te weinig draagkracht voor is binnen het koor. Hij heeft dit inmiddels ook besproken met 

Gert burger, de aandrager van het voorstel. 

Ook vraagt Cees zich af of het mogelijk is om in de toekomst als koor zelf een aantal 

optredens te organiseren in Apeldoorn, o.a. op het Caterplein. De Markt, Raadhuisplein, 

Coda…. De voorzitter geeft aan dat we dit niet doen omdat er van alles geregeld moet 

worden , zoals vergunningaanvraag. Ook zal dit geld kosten om dit te kunnen organiseren. 
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De laatste vraag van Cees gaat over aanschaf van nieuwe microfoons, bijvoorbeeld op iedere 

hoek 1 en 2 er boven. De voorzitter geeft aan dat dit vaak niet te realiseren is, wel zullen we 

kijken of het mogelijk is om het aantal microfoons zo nodig uit te breiden. 

• Dan was er nog een brief van Valér waarin hij aangeeft in de wandelgangen meerdere leden 

te horen mopperen over bepaalde zaken, maar dit niet willen of durven mede te delen. Op 

de vraag wie dit dan zijn en waarover gemopperd wordt meldt Valér, dat hij regelmatig 

wordt aangesproken over het feit dat er materiaal weer niet goed in elkaar gezet is terwijl hij 

het alleen maar wilde doorgeven, hij had het zelf niet in elkaar gezet. Hij ziet regelmatig 

jongere mensen na afloop weglopen zodat ze niet hoeven op te ruimen. Dit wekt ergernis op. 

Ook vindt hij dat mensen zich moeten afmelden wanneer ze niet kunnen komen. 

Opbouwen en afbouwen kan soepeler wanneer men duidelijk weet wie wat moet doen. 

 

6.Rondvraag 

Joop Weijenberg vraagt zich af wanneer de statuten op de website worden aangepast, 

vanwege de wisseling van een bestuurslid. De secretaris geeft aan dat dit niet hoeft te 

worden aangepast. Wel geeft hij aan dat dit reeds is gebeurd bij de Kamer van Koophandel. 

Dat is tegenwoordig voldoende. 

 

Omdat er verder geen vragen meer zijn, sluit de voorzitter de vergadering om 20:27 uur en zal er na 

een korte pauze nog enige tijd worden gerepeteerd. 


