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Verslag Algemene Ledenvergadering KNZV vMN van 19 december 2020 via 

platform Online ALV 

 

Deelnemers: zie bijlage 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

In verband met privéomstandigheden is Wim den Heijer tussentijds als voorzitter 

afgetreden. Wim Zoet treedt op als dagvoorzitter op. 

 

Adry Slagmeulen is moderator van de vergadering en geeft een toelichting op de wijze 

van werken.  

 

Het bestuur stelt voor de agenda aan te passen en bij punt 7 de voordracht voor een 

nieuwe voorzitter toe te voegen. De vergadering stelt de aangepaste agenda vast.  

 

2. Mededelingen 

 Midden Nederland 

a. Toelichting bestuurlijk handelen i.v.m. corona 

i. Uitstel ALV: De maatregelen bij de eerste corona-golf verhinderden de 

organisatie van de ALV op 25 april 2020. Het bestuur heeft de ruimte, 

die de noodwet corona bood, benut om voorjaars- en 

najaarsvergadering te combineren. Helaas zorgden de maatregelen bij 

de tweede corona-golf om de ALV op 31 oktober te houden. Uiteindelijk 

heeft het bestuur besloten de ALV KNZV vMN 2020 digitaal te houden 

op 19 december en deze te beperken tot de statutaire voorgeschreven 

onderwerpen. 

Naar aanleiding van de mededeling over de gehouden belronde medio 

dit jaar vraagt de vergadering om een samenvattende rapportage. Het 

bestuur zegt dit toe. 

  

ii. Toekomst KNZV vMN: De ALV heeft als gevolg van het voorgaande niet 

kunnen spreken over het advies van de Commissie Toekomst KNZV 

vMN. Om toch te trachten voortgang op het dossier te houden heeft het 

bestuur de leden geraadpleegd over het advies. Een aanzienlijke 

meerderheid van de leden die hebben gereageerd blijkt voorstander te 

zijn van het voortbestaan van KNZV vMN en van het continueren van 

het lidmaatschap van KNZV. Het bestuur heeft daarop besloten om, 

met betrekking tot de bestuurskracht van KNZV vMN en de 

toekomstbestendigheid van de mannenkoorzang, de nodige stappen te 
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zetten die in lijn zijn met het advies van de Commissie Toekomst. 

Uiteraard met de wetenschap dat het advies, op de eerst mogelijke 

gelegenheid voor fysiek overleg, met de ALV zal worden besproken. 

Het is goed om te weten dat per 1 januari 2021 het Mannenkoor Arti 

Sacrum, het Arnhems Mannenkoor Die Gelre Sanghers, het Warnsvelds 

Mannenkoor en het Thomassen Mannenkoor hun lidmaatschap van 

KNZV vMN hebben opgezegd. 

         

b. FEMU int de bijdragen voor het kopiëren van bladmuziek op grond van de 

Auteurswet. Een poging van KNN om met FEMU een overkoepelende 

overeenkomst over de bijdrage te sluiten is mislukt. KNZV heeft, in het kader 

van het ontzorgen van de leden voor het jaar 2020 met FEMU een 

overeenkomst gesloten. De lasten daarvan zijn voor 50% gedragen door KNZV 

en voor 50% door KNZV vMN. Voor het jaar 2021 is een nieuwe overeenkomst 

in de maak. De bijdrage zal € 1,68 per koorlid bedragen. 75% van dat 

bedrage komt voor rekening van de leden, 25% wordt gedragen door KNZV 

vMN.  

 

c. Inspiratiedag 2021 

De voorbereidingen voor het vervolg op de Inspiratiedag, te houden op 6 

februari 2021, waren vrijwel afgerond, zegt Adrie Bout. Met enthousiasme zijn 

onderwerpen uitgewerkt als zichtbaarheid van het koor op social media, hoe 

gaan we om met het repertoire en onvermijdelijk hoe komen we corona te 

boven. Het mag helaas nog niet zover zijn. Het alternatief van een digitale 

Inspiratie is niet echt haalbaar omdat de deelnemers op laptops moeten 

oefenen met de ins en outs van social media. Uitstel is geen afstel: zodra het 

mogelijk is gaan we verder waar we zijn gebleven: het uitnodigen van de 

leden om deel te nemen aan de 2e Inspiratiedag. 

  

d. Kerstfestival Zutphen 

Adry Slagmeulen meldt dat de organisatie van het Kerstfestival 2020 vrijwel 

rond was, maar vanwege corona kan het festival niet doorgaan in 2020. De 

organisatoren in Zutphen en KNZV vMN hebben besloten het festival te 

verplaatsten naar december 2021. Natuurlijk in de hoop dat er voldoende tijd 

zal zijn voor de koren om een goed programma in te studeren. 

  

e. Vertegenwoordiging VR: de ALV bekrachtigd formeel de benoeming van Adrie 

Bout als lid van de Verenigingsraad KNZV. 

  

 KNZV  

f. Bestuurlijke ontwikkelingen 

Na het uittreden van de regio Noord-Brabant Zeeland heeft KNZV vMN in de 

Verenigingsraad aangedrongen op actie voor het Algemeen Bestuur van KNZV. 

De discussie daarover heeft geleid tot het tussentijds aftreden van de 

voorzitter van KNZV, Herman Jansen. De Verenigingsraad van 27 juni heeft 

Fer van de Winkel (Limburg) tot lid van het AB benoemd en Wim Zoet (MN) 

tot voorzitter. De Verenigingsraad heeft het AB opdracht gegeven een 

actieprogramma op te zetten gericht op het toekomstbestendig maken van de 

mannenkoorzang. Dat actieprogramma moet leiden tot een grotere 

betrokkenheid van de leden van KNZV. 

  

g. Korenfestival Zeist 

Het AB KNZV heeft besloten het korenfestival 2020 in Zeist uit te stellen tot 

2022. Het AB meent dat bij een festival in september 2021 de koren 
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onvoldoende tijd hebben om een goed programma in te studeren, gelet op de 

corona-maatregelen. 

 

h. Actieprogramma Zingen met Perspectief 

Op basis van een gedachtewisseling in de Verenigingsraad is het AB KNZV 

bezig een programma te ontwikkelen dat is gestoeld op 4 thema’s: 

zichtbaarheid en imago, kennis ophalen en delen, werkwijze ontwikkelen en 

stimuleren, vergaren van input van dirigenten. Bespreking van het 

conceptprogramma is in verband met de corona maatregelen uitgesteld naar 

het voorjaar 2021. 

  

3. Notulen van de voorjaarsvergadering van 2 november 2019 

 De vergadering stelt de notulen vast. 

 

4. Ingekomen en verzonden stukken inzake deze vergadering 

 Er zijn geen ingekomen of verzonden stukken inzake deze vergadering. 

  

5. Integraal Jaarverslag 2019 

De vergadering keurt het inhoudelijk deel van het jaarverslag over 2019 goed. 

  

6. Kascommissie 

Maurice Gemmeke, woordvoerder van de Kascontrolecommissie, verklaart de 

jaarcijfers van KNZV vMN over 2019 te hebben gecontroleerd en in orde bevonden. De 

Commissie stelt de ALV voor het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen 

voor het gevoerde financiële beleid en beheer over 2019. De ALV stemt in met het 

voorstel. 

  

Roel Bueneker geeft aan de het Lingewaards Manneskoor aftreedt als lid van de 

Kascontrolecommissie. Omdat het Warnsvelds Mannenkoor zijn lidmaatschap 

beëindigt per 1 januari 2021 zal zijn plaats worden ingevuld door de eerder reserve, 

het Vordens Mannenkoor (2e keer) worden volgens rooster het Zeister Mannenkoor (1e 

keer) en het Liemers Mannenkoor (reserve) lid van de Kascontrolecommissie. 

  

7. Bestuurlijke ontwikkelingen 

a. Komend voorjaar zullen de penningmeester, Roel Bueneker, het interim-

bestuurslid voor evenementen (Adry Slagmeulen) en het interim-bestuurslid 

voor communicatie (Adrie Bout) aftreden. Voorzitter Wim den Heijer is 

tussentijds afgetreden. Vooruitlopend op de discussie over de toekomst en 

met in acht nemen van de raadpleging zal het bestuur worden teruggebracht 

naar 3 leden, t.w. voorzitter (kandidaat Chrysto Wormskamp van het Ettens 

Mannenkoor), secretaris (Wim Zoet) en penningmeester (vacature). Deze 

zullen worden ondersteund door functionarissen voor het beheer van de 

website (Jan Bussink), de financiële administratie (Gerard Klanderman), het 

organiseren van evenementen (Adry Slagmeulen), de communicatie (Adrie 

Bout) en het gebruik van social media (vacature). Het bestuur doet een 

dringend beroep op de leden in hun omgeving uit te kijken naar kandidaten 

voor de functie van penningmeester en de vacature voor de 

bestuursondersteuner social media. 

  

b. De kandidaat voor het voorzitterschap blijkt niet zijn ingelogd, het voorstellen 

is dus niet mogelijk. Het bestuur is blij met de voorgedragen kandidaat. De 

ALV benoemt Chrysto Wormskamp tot voorzitter van KNZV vMN. 
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8. Begrotingszaken 

a. Roel Bueneker geeft een toelichting op de procedure om tot een goedgekeurde 

begroting te komen. De concept begroting die in april aan de vergadering zou 

worden voorgelegd is ongewijzigd. De ALV keurt de begroting 2020 goed. 

 

b. De contributie van de leden wordt in 4 trances geïnd. Met betrekking tot de 4e 

incasso 2020 het volgende. BUMA heeft in verband met de corona een 

gedeeltelijk restitutie gegeven en KNZV vMN heeft een geste van 

ondersteuning naar de leden gemaakt door de restitutie aan te vullen tot het 

bedrag van de 4e trance. De 4e incasso is dus niet uitgevoerd. Een en ander 

als verwoord in de incassobrief van 9 september 2020. 

 

c. In de uitvoering is het onmogelijk gebleken de begroting van 2020 te volgen. 

Uit de prognose uitvoering 2020 blijkt dat, door het niet doorgaan van het 

kerstfestival en veel vergaderingen (ook de ALV’s) digitaal zijn gehouden, het 

begrote tekort lager zal uit vallen. 

  

d. De door de penningmeester opgestelde voorlopige begroting 2021 houdt onder 

andere rekening met een krimpend ledental, de 25% bijdrage aan de FEMU, 

en de organisatie van het vervolg op de Inspiratiedag en het kerstfestival. De 

ALV stemt in met de hoofdlijnen van de voorlopige begroting. 

  

9. Rondvraag 

 De vergadering maakt geen gebruik van de rondvraag. 

  

10. Sluiting 

Wim Zoet sluit om 11.30 uur de vergadering. 

 

 

Vastgesteld op  

 

 

 

 

Chrysto Wormskamp, voorzitter    Wim J M Zoet, secretaris 
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Bijlage bij verslag Algemene Ledenvergadering KNZV vMN 19 december 2020 

 

Deelnemers Algemene Ledenvergadering KNZV vMN 19 december 2020 via Online ALV  

      

Aangemeld en ingelogd           

            

Koren stemgewicht deelnemers   

            

A capella groep Sixtessens 9 
Henk Seinen, Harry 
Dolman   

Brummens Mannenkoor 58 JanWillem Brummelkamp   

Eibergs Mannenkoor 39 Patrick Hettinga     

Enka Mannenkoor 46 Lauwrens Edel     

Elster Mannenkoor 42 AJJ van Egmond     

Hattems Mannenkoor 25 Johan Mulder     

Harderwijks Mannenkoor 73 Jan ter Steeg       

Lingewaards Mannenkoor 32 Maurice Gemmeke     

Lochems Mannenkoor 90 
Ben Kosse, Harrie Bleumink, Gerard 
Lips 

Maas en Waal Mannenkoor 58 Gerard Stikker     

Mannenkoor Bel Canto 46 Frans Lukse       

Mannenzangvereniging De Ijsselzangers 26 Harrij Hissink       

Mannenzangvereniging Inter Nos 58 Jaap van Sluis     

Ritmeester Veenzangers Mannenkoor 93 Bert van Dijk       

Stichts Mannenkoor 54 Gerrit van Rijssen     

Tiels Mannenkoor 52 Bert Megens       

            

Ereleden/leden van verdienste        

            

  0 Martin Burghout     

  0 Andries Higler     

  0 Gerard Klanderman     

            

Gasten        

            

Webmaster KNZV vMN 0 Jan Bussink       

            

Bestuur KNZV vMN        

            

Publiciteit 0 Adrie Bout       

Penninmeester 0 Roel Bueneker     

Evemenenten 0 Adry Slagmeulen     

Secretaris 0 Wim Zoet       
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Aangemeld niet ingelogd           

         

Koren           

         

Baarns Mannenkoor           

Flevo’s Mannenkoor           

Puttens Mannenkoor           

         

Gasten   Chrysto Wormskamp     
 

 

 

 


