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Notulen Algemene Ledenvergadering woensdag 29 januari 2020,  Kollekamp 
 
Aanwezig: Jos Daalmans, Jos Freens, Henk Halmans, Guus Kester, Rob Maessen, 
René Smulders, Hub de Goey, Patrick van Heereveld, Peter Lambooij, Jaap de 
Lange, Leon Schulpen, Leo Stalman, Theo Kruijsen, Jean Limbourg, Cees Schrijver, 
Willem Tillie, Aard Coster, Jean Lemens, Hein Peters, André Slangen, Gerrit Velthof,  
Jos Wijnands, Piet Wetzels, Paul Mestrom, Ans Oosterling. 
 
Afwezig met kennisgeving: Peter Bruls, Frans Conings, Lei Theunissen, Bert Notten,  
                                            Winus de Rouw, 
Afwezig zonder kennisgeving: Harrie Peil, Hein Zinzen 
 
 

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. 
Er zijn geen aanvullingen. 
 

 
2. Vaststelling notulen jaarvergadering 13 februari 2019. 

Er zijn geen op-aanmerkingen op de notulen. 
Notulen zijn aangenomen. 

 
     3.   Jaarverslag 2019 door de secretaris. 
           Zoals gebruikelijk heeft Patrick er weer een smeuig en duidelijk verhaal van  
           gemaakt. Lei bedankt Patrick voor deze mooie samenvatting van het gehele  
           jaar. 
 

4.   Financieel jaarverslag 2019 door de penningmeester. 
      Cees heeft 2 afmeldingen van leden voor 2019, dus weer minder inkomsten  
      aan contributie. De pianist is te duur aan het worden. 
      Met het 3-korenconcert is er quitte gespeeld, zaalhuur is gestegen. 
      Het jaarverslag ligt verder ter inzage voor de leden.  
 

       
 
 
 
  
       

mailto:secretaris@gmk-geulle.nl
http://www.gmk-geulle.nl/


 

 

 

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 
                                               

 

5.   Begroting 2020. 
            Guus vraagt of we nog ergens op kunnen bezuinigen. 
            Lei: ons voorstel is om na de vakantie te stoppen met de pianist, om kosten te 
            besparen. Tevens het kienen weer oppakken. 
 
            René vraagt hoe het zit met subsidie van de gemeente. 
            Patrick: we kunnen alleen subsidie krijgen als het van maatschappelijk  
            belang is. Er is intussen een afspraak gemaakt bij de gemeente Meerssen  
            hierover. Patrick en Lei gaan daar naartoe. 
 
            André: moeten we niet zoeken naar nieuwe sponsoren, anders kan het koor  
            niet blijven voortbestaan en is over ca. 2 jaar ons geld op. 
            Patrick: met 10 extra leden gaan we de goede kant op. 
 
            Hein: Oud vrienden krijgen geen bericht van ons dat ze moeten betalen. 
            Lei: momenteel is er nog geen regelement hiervoor. Wij zullen het bespreken 
            op de eerstvolgende vergadering. 
 
            Jaap: er moeten 2 nieuwe bestuursleden bij, of de statuten moeten worden  
            gewijzigd.  
            Patrick beaamt dat we dan moeten stoppen met het koor. 
 
      6.   Kascontrolecommissie. 
            Guus en Bert hebben samen met Cees de kascontrole doorgesproken. 
            Er ontbrak een overzichtslijst van de penningen. Deze is nu gemaakt en de  
            rest van de kas was geheel in order. Cees krijgt een compliment voor  
            zijn taak als penningmeester, die zorgvuldig is uitgevoerd en hem wordt bij  
            acclamatie decharge verleend. 
            Wie gaat de kascontrole in 2021 doen, over het jaar 2020? 
            Henk en Jos Daalmans hebben zich hiervoor opgegeven. 
                    

7.   Rooster van aftredende bestuursleden: 
      2020: Jean treedt af m.i.v. heden en krijgt van Lei een envelop en Lei  
      bedankt hem voor zijn jarenlange inzet voor het koor. 
      Cees was aftredend en is weer herkozen voor 2020. 
 
      Nieuwe bestuursleden februari 2020: Guus Kester en Jos Wijnands. 
      Ze worden beiden met algehele stemmen aangenomen. 
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8.   Bestuursvoorstellen: 
       Lei stelt voor om vanaf 19 augustus 2020 met de pianist Yannis te stoppen 
       vanwege de kosten, dit is in eerder overleg al met Paul besproken. 
       Voor de concerten zal hij wel worden gevraagd. 
       Niemand heeft bezwaar, besluit aangenomen. 
 
      Kienactie 2020:wij verwachten dan van iedereen 100% inzet, om zoveel  
      mogelijk kaarten te verkopen. 
      Kienactie is aangenomen, 10 kaarten per envelop.  
      Tevens het Projektkoor hierin betrekken. 
      Volgende bestuursvergadering zal er een datum worden vastgelegd. 
      De Kiencommissie bestaat uit Henk en Hein. 
 
      Zangersdag 24 oktober.  
      Er is met Paul besproken of wij hier dit jaar aan mee gaan doen. 
      Paul geeft aan, dat het met deze jury geen toegevoegde waarde heeft. 
      Dit jaar overslaan en volgend jaar is er een andere jury.  
      Secretaris zal afmelden. 
 
      Lei: zingen zonder map bij uitvoeringen. 
      In de muziekcommissie kijken welke muziek hiervoor geschikt is. 
      Meerderheid is voor, besluit aangenomen. 
 
      Lei: de Hospice heeft gevraagd of wij een concert kunnen geven op  
      11 maart a.s. dit zal om 19.00 uur zijn. Concert is akkoord. 
      Om 20.00 uur dezelfde avond, zal de eerste repetitie dan zijn van het  
      Projektkoor. 
 
      Lei: wie neemt de taak van Jean over achter de bar?  
      Voorstel is 2 personen per avond en dan rouleren. 
      Intussen is er al een lijst gemaakt met leden die dit gaan overnemen. 
      Jean zal nog wel blijven helpen in de pauze en verdere uitleg geven. 
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     9.  Woord van de dirigent: 
          Paul meldt dat we afgelopen jaar een paar goede concerten hebben gegeven  
          en dat iedereen goed heeft gepresteerd. 
          Hij is enthousiast over het Projektkoor (dit zal 3 stemmig worden) 
          Veel inschrijvingen en laten we met zijn allen de schouders eronder zetten. 
          
   10.  Nieuws uit de commissies: 
          Lief en Leed: 74 kaarten verstuurd. Met dank aan Annie en Henk. 
 
          PR Commissie: die bestaat alleen nog uit Peter Lambooij, met dank van Lei  
          wat hij allemaal heeft geregeld. 
 
          Facebookpagina: Michael Hendriks post daar berichten op, tevens hebben 
          Henk, Paul en Jos Daalmans toegang. 
 
          KNZV: Paul heeft toegang om daar iets te posten. 
 
          Projektgroep: 53 vrouwen en 12 mannen hebben zich hiervoor aangemeld. 
          Start op 11maart en uitvoering op 5 juni. 
 
   11.  Jaarprogramma 2020; 
          Dit zal op de site worden geplaatst. 
 
 
  12.  Wvttk: 
          Hein: het bestuur moet zich meer onder de leden mengen, dat gebeurt volgens 
          hem te weinig.  
          Lei: als je ergens mee zit, kom dan gelijk, dan is dat altijd bespreekbaar. 
           
          Aard: op 31 augustus stopt de predikant van de St.Jan in Maastricht.         
          Kunnen wij daar een concert geven? Is in principe mogelijk. 
          Aard zal verder informeren. 
 
          Lei: speldjes kunnen alleen gedragen worden op de smoking, het zwarte  
          overhemd, is niet geschikt daarvoor. 
 
          Jos Daalmans meldt dat hij geen speldje heeft gehad voor 25 jaar bij het koor. 
          Wij zullen dit verder voor hem verzorgen. 
.  
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   13.  Rondvraag: 
          Verder geen rondvragen. 
          Lei bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 
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