
 

 

 

Secretariaat: 

Postadres:  Esdoornstraat 10, 6181KW  Elsloo 

Telefoon: 046-4588425 / 06-23074226 

E-mail:  secretaris@gmk-geulle.nl 

Internet: www.gmk-geulle.nl 

Bank: CVB 98.27.16.125 

KvK: 205397 
                                               

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering op  

woensdag 13-02-2019, 20.30 uur Gemeenschapshuis De Kollekamp. 

 

Aanwezig: P.Bruls, F.Conings, A.Coster, J.Daalmans, H.Debije, J.Freens, 

H.Halmans, P.v.Heereveld, B.Huntjens, G.Kester, T.Kruijsen, P.Lambooy, 

J.Lemmens, J.de Lange, A.Lexis, J.Limbourg, R.Maessen, B.Notten, H.Peters, 

C.Schrijver, A.Slangen, R.Smulders, L.Stalman, W.Tillie, G.Velthof, P.Wetzels,  

P.Mestrom. 

 

Afwezig m.k.g.: H.de Goey, L.Schulpen, J.Wijnands, H.Zinzen. 

Afwezig z.k.g.: H.Peil 

 
 

1.  Opening, vaststelling agenda en mededelingen. 
     De vicevoorzitter Lei Stalman, heet iedereen van harte welkom en vraagt of er 
     nog aanvullingen zijn op de agenda. 
     Hub Debije, wil graag weten of de nieuwe secretaresse ook contributie betaald. 
     Lei beantwoord dat dit niet het geval is, omdat zij ook geen onkostenvergoeding  
     krijgt betaald. Tevens wordt zij hartelijk welkom geheten en krijgt applaus en een 
     mooie bos bloemen van het bestuur. 
 

2.  Vaststelling notulen jaarvergadering 14-03-2018. 
     De notulen zijn niet compleet, omdat de vorige (inmiddels afgetreden) secretaris      
     deze tot op heden niet heeft doorgestuurd, Patrick heeft een deel gedaan. 
 
3.  Jaarverslag 2018 door de secretaris. 

Patrick heeft een mooi verslag gemaakt over het gehele jaar 2018 en        
voorgelezen. 

 
4.  Financieel jaarverslag 2018 door de penningmeester. 

Cees meldt dat de donaties minder worden, het aantal leden neemt af door      
o.a. ziekte, concerten leveren niets meer op. 
De kosten van de huur van de Kollekamp is verhoogd. 
Verlies 2018 : € 3000.00 
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5.  Begroting 2019 (wordt ter inzage gegeven) 
     Cees: geen subsidie dit jaar, contributie minder opbrengst. 
      Dit jaar € 1400,00 minder inkomsten. 
      Tekort 2019 : € 3000,00 
 
6.  Kascontrolecommissie 
     De kascontrole is gedaan door Jos Daalmans en Bert Notten. 
     Er zijn geen onrechtmatigheden aangetroffen, de kas is gecontroleerd en  
     goed bevonden. Jos is aftredend. Guus wil deze taak overnemen. 
    Jos is  1e reserve. 
 
7.  Rooster van aftredende bestuursleden: 

Omdat er veel wisselingen in het bestuur zijn geweest, meldt Lei dat er dit jaar   
niemand zal aftreden. 

 
     2019 - geen wijzigingen 
     2020 - Jean en Cees 
     2021 - Lei en Patrick 
     2022 - Ans en vacature 
     Iedereen gaat hiermee akkoord. 
     Lei roept nogmaals de koorleden op als voorzitter of als ander bestuurslid 
 
8.  Bestuursvoorstellen. 
     Aanvraag Concert Hopice: 13 maart van 19.00-20.00 uur.  

Iedereen dient aanwezig te zijn om 18.00 uur om in te zingen.  
Kleding: zwarte broek en blouse. 
Alle info hierover zal op de site worden geplaatst. 
Tevens zal er een foto worden gemaakt van het koor, om te gebruiken voor o.a. 
het programmaboekje van de 3 korenconcerten. 
 
Kerstconcert dit jaar.  
Organisatie bestaat uit: Henk, Frans, Hub en Hein. Om dit moment zijn ze nog 
niet bij elkaar geweest om te brainstormen hierover. 
Paul kan alleen op 14, 21 of 22 december aanwezig zijn om het concert te 
begeleiden. 
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3 Korenconcert: 
Organisatie bestaat uit: Henk, André, Lei, Peter, Patrick en Ans. 
De Hanenhof in Geleen is gereserveerd voor 18 mei. 
Bezoekers voor de concerten van Voerendaal en Geleen gaan met eigen vervoer. 
Voor het concert in Someren, is een bus geregeld. Op de site zal het programma 
worden geplaatst. Het voorstel is om alleen met de partners van de koorleden 
naar Geleen te gaan, naar de 2 anderen concerten gaan alleen de koorleden, 
omdat de 3 concerten gelijk zijn qua muziek. 
Inventariseren wat iedereen wil d.m.v. een intekenlijst op de site. 
 
Kerstconcert bij bijvoorbeeld Ave Maria? 
Kijken wat de mogelijkheden hier zijn, in ieder geval zal het in de middag moeten 
plaatsvinden. 
 

     Uitnodiging Wiejerdzangers en de Limburgse Koordagen: 
 Dit valt (is inmiddels gebleken) op dezelfde datum als de korenavond van 
 Onderlinge Federatie, dus de Wiejerdzangers worden afgezegd. 
 Ook is er een uitnodiging om deel te nemen aan de Limburgse Koordagen in 
 Roermond zoals we in 2016 gedaan hebben. Paul wil daar alleen aan deelnemen 
 zonder beoordeling. 
Besluit: afmelden voor de uitnodiging van de Wiejerdzangers. 
 
Contributieverhoging: 
Om de opbrengst van de Kienkaartenactie uit de contributie te halen zou een 
verhoging van € 3,50 per maand nodig zijn. 

 
9.  Woord van de dirigent. 
      Paul vraagt: willen jullie dat dit koor doorgaat op dit niveau en deze inzet? 
      Hij is teleurgesteld, dat er moeilijk wordt gedaan over een opvolger van de 
      controle van de kascommissie, die eenmaal per jaar plaatsvindt. 
      Paul is wel tevreden over de kwaliteit van het zingen, hij vindt dat het koor vooruit  
      is gegaan. Hij wil ook graag dat de 3korenconcerten goed samenwerken. 
      Hij bedankt iedereen voor de prettige samenwerking. 
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10.  Nieuws uit de commissies. 
      -  Lief en leed. 
         Lei treedt af, Henk neemt zijn plaats in. 
 
      -  Muziekcommissie. 
          Er worden nieuwe leden gezocht ter versterking van het team. 
          Lei meldt, dat als er een stuk is dat je aanspreekt je dat altijd kan aanmelden. 
 
      -  PR commissie. 
         3 personen van de 3 korenconcerten zijn bij elkaar geweest. 
         Ieder verzorgt zijn eigen media, gezamenlijk zullen de posters en het 
         programmaboekje worden gemaakt. Kort stukje schrijven over het koor. 
         Publiciteit deels gezamenlijk met Klimmen. 
 
      -  Werkgroep Toekomst 
          Deze werkgroep is nog niet bij elkaar geweest, op korte termijn zal er een  
          afspraak worden gemaakt. 
     
      -  Kienactie 
         Wel / niet Kienen dit jaar?  
         Verkoop is gezakt van 1700-1500 kaarten de afgelopen jaren. 
         Voorstel van bestuur: dit jaar niet, volgend jaar wel? 
         Besluit na stemming met de leden: volgend jaar wel, dit jaar niet, besluit  
         aangenomen. 
 
11.   Jaarprogramma 
        Alle activiteiten staan op de kalender van de site vermeldt. 
 
12.   W.v.t.t.k. 
       Jean vraagt of het haringhappen doorgaat op Aswoensdag. 
       Die avond is er een halve repetitie en dan haringhappen. 

         
       Jean meldt dat de kosten van een vat bier te duur worden, omdat er teveel wordt   
       doorgespoeld, voor het reinigen van de slangen. 
       Losse flesjes bier kosten minder. 

  Gestemd wordt wie voor losse flesjes is: meerderheid is voor de losse fles, 
       merk keuze zal later worden gemaakt. 

  Losse fles aangenomen. 
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       André wil graag weten wat de bijdrage is van de KNZV. 

Dit is een samenwerkend orgaan, zij regelen o.a. de BUMA rechten en de            
verzekeringen voor het koor. 

       De jaaropgave van de uitgevoerde werken van 2018 zullen worden opgevraagd.  
 
       Is er een concert op / rondom Dodenherdenking 
       Wanneer wij dit jaar weer gevraagd worden/aan de beurt zijn zullen we de 

       gemeente mededelen dat we aan de dodenherdenking graag willen 

       bijdragen, maar dat er een factuur zal worden ingediend voor de gemaakte 

       kosten. (dit omdat de subsidie is gestopt) 

 
13.  Rondvraag en sluiting. 

       Jean Limbourg: wat is de bedoeling met de zwarte map of I-Pad? 

       Lei antwoord: als de buitenkant van de map of de hoes van de I-Pad maar zwart 

       is, Paul zal kijken welke muziekstukken er niet meer worden gebruikt. 

       

       Bert vraagt of er een mogelijkheid is voor een concert in boven Geulle. 

       Er is niets op tegen om bij gelegenheid in Geulle boven een concert te geven. 

 

       Henk wil graag de lijst van de Club van 50, Cees zal die aan hem versturen. 

         

       Paul verzoekt iedereen om goed samen te werken met de tijdelijke dirigente 

        Emma. 

 

       Lei bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inzet. 

 

 

 

Notulen opgemaakt 22 februari 2019 

Secretaris: Ans Oosterling 
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