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Notulen jaarvergadering  S.O.S. Matrozenkoor 

 

Datum:  9 maart 2020 

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, Wien Davelaar, 

Gerard Derksen , Ed Edelenbos, Jan Elijzen, Cees van der Genugten,  

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

Valér Matus, René Meijer, Johan Nachtegaal, Gerard Oosterbroek, Hans Prijs, 

Martin Rozema, Ben Schadron, Henk Snijder, Peter Veldhuis, Joop Weijenberg 

Aad van der Werf, Piet van Wijngaarden, allen koorlid.  

Afwezig: Rob Benne,  Willem Derksen, Ab Hendrikse, Paul de Zwaan, allen koorlid. 

 

1.Opening vergadering: 

De vergadering begint om 19.35 en de voorzitter neemt het woord en heet een ieder welkom. 

 

2.Ingekomen en uitgaande stukken: 

Er is een mail binnengekomen van Ab en Tiny Hendrikse waarin zij aangeven dat het zingen voor Ab 

echt niet meer gaat en Ab hierbij bedankt voor het lidmaatschap van de vereniging. 

De voorzitter wijdt hier enkele mooie woorden aan richting het adres van Ab en vertelt dat hij en de 

secretaris binnenkort bij Ab langsgaan. 

 

3.Evt. Mededelingen van het bestuur. 

1. De goede doelen voor de tweede helft 2019 zijn bekend: 

Stichting Dierenlot krijgt € 1.000,00 

Stichting Broken Wings krijgt € 1.000,00 

Ons Honk krijgt een nieuwe geluidsinstallatie welke wij inbouwen en aan hen uitreiken, waar ook 

de pers aanwezig zal zijn. De geluidsinstallatie kost c.a. €1.100,00. 

2. Het bestuur heeft besloten om in het vervolg geen 2 optredens meer op 1 dag te doen. 

Het geeft toch heel wat rompslomp en gesleep is ook niet goed voor de apparatuur. 

3. De aanwezigheidslijst van 2019 ziet er goed uit. Er waren maar 3 matrozen die het aanwezige % 

optredens niet gehaald hebben, rekening houdende met middagoptredens en werkende 

matrozen. 

4. We willen dit jaar ook weer een feestavond o.i.d. houden. Binnenkort zal het bestuur enkele 

leden benaderen om te vragen of zij de organisatie op zich te willen nemen. 
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5. Het bestuur heeft vergaderd over het uitbrengen van een kerst Cd of U.S.B.-stick en zijn hier 

unaniem voor. 

De voorzitter geeft aan wat hiervan de kosten zijn en hoeveel er verkocht dienen te worden om 

minimaal quitte te spelen. Uiteindelijk is ook de vergadering unaniem voor het uitbrengen van 

een Kerst U.S.B.-stick. 

6. Er is een verzoek binnengekomen bij de voorzitter van Paul om wat meer socialer om te gaan 

met onze zieke mede matrozen. De vergadering is het hier wel mee eens en het bestuur gaat op 

zoek naar een goede procedure hiervoor. 

7. Omdat het wit-blauwe shirt niet meer te koop is en er enkele leden zijn die dit shirt niet hebben 

wordt dit shirt niet meer gebruikt tijdens optredens. 

Het shirt moet dus worden ingeleverd bij JL of SP. 

Ondertussen is de kledingcommissie op zoek gegaan naar iets nieuws en SP toont een overhemd. 

Het overhemd wordt rondgestuurd in de vergadering en het merendeel reageert hier positief op. 

8. Volgend jaar bestaat het koor 20 jaar en als bestuur zijn we van mening dat hier wel iets aan 

gedaan moet worden. Binnenkort gaan we hiermee aan de slag. 

9. Tot slot van deze mededelingen van het bestuur meldt de voorzitter dat besloten optredens toch 

echt wel besloten optredens zijn. Laatst werd hij aangesproken tijdens een optreden door de 

organisatie die het toch wel vreemd vond dat er aanhang van het koor ook mee ging naar de 

gereserveerde ruimte voor het koor en daar ook gebruik maakten van de drank die speciaal voor 

het koor daar was neergezet.  

 

4.Notulen vorige vergadering: 

De prijs voor een optreden bij IJstijd is nog steeds €150,00, dit is na overleg met IJstijd niet 

aangepast. 

De voorzitter legt uit dat er 5 optredens zijn en er ook niet door de bedrijfsleider van IJstijd moeilijk 

gedaan wordt tijdens de pauzes met het verstrekken van consumpties. 

De notulen worden verder 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. 
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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, André Koelemeijer en als reserve Aad van der Werf. 

André 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 en Aad van der Werf, als reserve dient 

Valér Matus zich aan. 

 

9.Rustend lid: 

De secretaris neemt het woord en leest de aanpassing van het huishoudelijk reglement voor 

aangaande de definitie van een rustend lid. 

De vergadering gaat hier mee akkoord en de secretaris zal dit dan ook in het HH-reglement 

aanpassen. 

 

10.Contributie: 

De voorzitter geeft aan dat er dit jaar contributie zal worden geheven van € 30,00. 

Een ieder dient dit voor 1 mei 2020 over te maken op rekening NL06RABO0161894208 t.n.v. S.O.S. 

Matrozenkoor. 

  

11.Bestuursverkiezing: 

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

Harry Struyck en Evert Zijlstra. Deze bestuursleden worden dan ook door de aanwezige leden 

unaniem herkozen. 

Harry mag bestuurslid blijven, in welke rol wordt tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering 

bepaald. 

Evert mag voorzitter blijven. 
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12.Rondvraag 

Cees van de Genugten vraagt of het mogelijk zal zijn om tijdens ons 20 jarig bestaan een optreden te 

verzorgen in de kleine zaal van Orpheus. 

De voorzitter geeft aan om dit voor te leggen aan de commissie die hier dan over gaat. Op zich wel 

een goed idee. 

Valér Matus wil graag weten hoe om te gaan bij een optreden waar te veel man aanwezig zijn. 

Omdat er nog steeds niet altijd afgezegd wordt en afzeggingen ook op het laatste moment gebeuren 

is er van te voren niet exact in te schatten hoeveel man er bij een optreden aanwezig is. 

Ook toont Valér een nieuw doek voor om de twee kisten die voor het koor staan. Het eerdere doek 

was te klein geworden voor de nieuwe kisten. Er zit nu een mooi logo op de voorkant. 

Valér toont ook even hoe het doek opgevouwen dient te worden zodat het logo niet wordt 

beschadigd. Valér krijgt van de vergadering een applaus. 

Henk Snijder vraagt zich af waarom het shirt niet over de broek maar in de broek wordt gedragen. 

De secretaris legt uit dat de lengte van de shirts niet aangepast zijn op de lengtes van de matrozen. 

Zo zal het voor sommige matrozen net lijken alsof ze een schort voor hebben, omdat het shirt veel te 

lang is. 

Door het shirt in de broek te dragen wordt dit probleem opgelost. 

Hans prijs wil weten wanneer de commissie voor het 20 jarig bestaan bijeenkomt. De voorzitter 

vertelt dat deze eerst moet worden samengesteld. Dit zal z.s.m. gebeuren. 

Hans van den Brink vertelt dat Marian a.s. donderdag een zware operatie zal moeten ondergaan en 

vraagt hierbij of we daar wat extra aandacht aan willen schenken. Dat zal ze heel fijn vinden. Een 

ieder wenst Hans en Marian sterkte toe voor de komende tijd. 

Ed Elijzen merkt op dat we binnenkort een optreden hebben bij Rumah Saya en vraagt zich af of we 

daar ook Indonesische nummers zingen. Hij weet dat ze daar de nummers van Wieteke van Dort erg 

zullen waarderen. De secretaris vertelt dat we ongeveer 5 Indonesische nummers hebben, speciaal 

voor Rumah Saya. 

Ad van der Hoek heeft een gelijksoortige vraag als Valér, wat te doen bij te veel man. 

De voorzitter is het wel met hun eens dat te veel man niet lekker zingt, of wanneer de helft achter 

een pilaar staan of half in de vijver, maar geeft nogmaals aan dat het erg moeilijk is om hier van te 

voren op in te spelen. Wel zal dit bij de volgende bestuursvergadering ter tafel komen, om zo een 

oplossing te zoeken. 

 

13.Sluiting:  

Omdat er verder geen vragen meer zijn, sluit de voorzitter de vergadering om 20:55 uur en zal er na 

een korte pauze nog enige tijd worden gerepeteerd. 


