
  
Verslag Algemene ledenvergadering,  

gehouden op 2 september 2020 
locatie De Roozeboom  

(en via Zoom) 

 
Aanwezig (live): Caty, Della, Ellen, Els, Hettie, Ida, Ingrid, Karin, Krista, Lia S., Lia vdR., Liesbeth, Marleen, 
Mechtild, Meta, Monique en Thea 
Aanwezig (via Zoom): June, Linda, Nancy, Nanette en Paulien 
Afwezig: Astrid, Corinne, JokeK, Kim, Mariëtte en Marijke 
 
1. Opening en mededelingen 

Door de vacature van voorzitter DP wordt de vergadering voorgezeten door een bestuurslid. 
Mechtild opent de vergadering om 19.05 uur.  
 
Afgelopen maanden hebben twee leden (leads) opgezegd: Joke (vS) en Carolien, nu dus nog 28 leden.  
 
Met het vertrek van Joke (vS) uit het bestuur op 27 augustus jl., bestaat het bestuur nog uit Hettie en 
Mechtild. Toekomstig bestuurslid Lia vdR heeft al wel mee proefgedraaid in de afgelopen maanden. 

 
2. Vaststellen notulen vergadering 17 april 2019 *1 

De notulen worden  vastgesteld, zonder opmerkingen. 
 

3. Goedkeuren verslag over 2019 van de voorzitter *2 
Het verslag wordt vastgesteld. 

 
4. Goedkeuren verslag over 2019 van de penningmeester *3 t/m *6  

Het verslag met de jaarrekening 2019 en met het verslag van controle door kascommissie (Nanette/Nancy) 
wordt goedgekeurd. De penningmeester licht toe dat het in 2019 goed is gegaan met de financiën. 
Op de vraag van Els wordt de post sponsoring toegelicht. De sponsoring via Sponsorkliks is eind 2019 
begonnen maar een eerste uitbetaling vond pas plaats in 2020, vandaar geen post in 2019. Er blijft wel 
(nog steeds) geld binnenkomen vanuit de sponsoring van de SupportActie loterij. Verder waren er in 2019 
nog 3 Club van 50 leden en waren er spaarvarkendonaties van de try-out in maart 2019. 
Op de vraag van Marleen of de dirigentenvergoeding van Wil anders is dan die van Lenhard, wordt 
geantwoord dat de vergoeding voor Wil een klein beetje hoger ligt. 
 

a. Benoeming kascommissie jaarrekening 2020:  
Marleen en Krista bieden zich aan voor volgend jaar. 
 

b. Bespreken begroting 2020 
Door de coronacrisis is de begroting voor 2020 niet meer leidend, dit wordt toegelicht: De 
standaardkosten, zoals huur van de school moet mogelijk gewoon worden betaald, echter de 
rekening daarvoor is nog niet ontvangen dus wellicht volgt vrijstelling. Wel wordt Holland Harmony 
gewoon op kwartaalbasis doorbetaald. De contributie-inkomsten zullen iets lager uitvallen door de 
coronavrijstelling en de geprojecteerde inkomsten van optredens en afterglow zullen dit jaar 
uiteraard niet worden gerealiseerd. De dirigentkosten zullen minder zijn dan gepland maar er zijn 
kosten gemaakt voor aanschaf Zoom abonnement, voor Wil voor circa 8 Zoomsessies en enkele 
buitenrepetities en voor het Fb-filmpje van Waar.  

 
5. Bespreken commissieverslagen over 2019 *7 t/m *10 

a. Artistiek 
b. Facilitair 
c. Kleding 
d. Performance 

Er zijn geen vragen aan de commissies over de verslagen. 
 

6. Bespreking en vaststelling bestuur (volgens rooster van aftreden)*11  
De verkiezingen geschieden op verzoek van de voorzitter door handopsteking.  
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In april is via email al bekeken of (her)benoeming van Hettie en Lia zou kunnen plaatsvinden, maar niet 
iedereen had daarop gereageerd. Hettie kreeg toen 25 en Lia 24 stemmen van de toen nog 30 leden dus er 
was wel een overgrote meerderheid. 
 

a. Verkiezing bestuurslid Lia v/d Rijt als voorzitter 
Lia wordt met ruime meerderheid verkozen tot voorzitter van Dutch Pride en krijgt de 
voorzittershamer overhandigd. 

b. Herverkiezing bestuurslid Hettie Roozeboom 
Hettie wordt met ruime meerderheid verkozen voor 3 jaar. 

 
7. Bespreking en vaststelling sectional leaders en commissies 

a. Sectional leaders 
Alle sectional leaders blijven deze functie vervullen, te weten: Paulien voor de tenors, June voor de 
leads, Liesbeth voor de bari’s en Nanette wil aanblijven voor de bassen met zo nodig de steun van Els. 
Marleen geeft aan ook voor de leads beschikbaar te zijn als sectional leader.  
b. Commissies 

 Artistieke Cie: dirigent, Mariette (coördinator), Els, Nancy, Liesbeth, Paulien 
Mariëtte wil toch blijven als coördinator (zij had in de coronacrisis haar coördinatorrol 
neergelegd), echter in verband met privéomstandigheden blijft Mariëtte tot december thuis. 
Liesbeth wil graag uit deze commissie. Dit wordt aangepast in het overzicht op de website. De 
coördinator van de performance cie neemt voorts deel aan de art. cie, het bestuur niet meer. 

 Facilitaire Cie: Marijke (coördinator), Els, en Astrid ook, willen allemaal blijven 
 Kleding Cie: Meta (coördinator), Corinne, Monique, ongewijzigd 
 Performance Cie: Della (coördinator), Nancy, Kim, en Karin ook, blijft hetzelfde 

De commissies zijn vastgesteld. Als er nog gaten zijn of klussen, wil Ingrid wel inspringen. 
 
8. Vooruitblik 2020/2021 

a. Hoe verder in het licht van corona, brainstorm 
Op vrijdag 4 september heeft het bestuur overleg met de Baanbreker of we wel of niet daar weer 
kunnen repeteren. Gebrainstormd wordt over waarnaar we eventueel kunnen uitwijken. Els gaat op 
school vragen. Het Fulco kunnen we ook vragen. Verzocht wordt dat alle leden om zich heen 
kijken, waar mogelijkheden zijn. Genoemd worden nog: onder het pand van Terberg (tegenover 
Pantalone) en Pantalone zelf. 
Op de vraag of áls we woensdag in de school mogen repeteren, iedereen dan komt, wordt door 
een aantal leden aangegeven dat zij daar mogelijk niet bij aanwezig zijn. Het bestuur zal zorgen 
voor een coronaprotocol. 

b. Evaluatie dirigent waaronder bespreking repertoire, repetitieverloop en planning sectionals 
Het bestuur wordt gevraagd de volgende punten met Wil te bespreken: 
- Voorkeursbehandeling door Wil 
- Repertoire: er zijn leukere Nederlandse nummers, liever Engels en modernere nummers. 
- Opzet repetitie: het zingen van stukjes is heel belangrijk en goed voor ons koor, maar voorstellen 
om bijvoorbeeld de laatste 20/30 minuten hele songs te zingen met z’n allen, dat geeft een voldaan 
gevoel van als groep samen te werken en we houden ons oude repertoire beter vast. 
- Voorstel is om de sectionals te houden op woensdag, bijvoorbeeld 1x per maand een halve 
repetitie, dan staat het gewoon vast en is de kans op verhinderingen kleiner want geen belasting 
voor de leden voor een extra avond en kan Wil die avond aansluiten bij een of meer secties. 
- Caty vindt het fijn dat Wil in deze coronatijd heel positief is gebleven. 
- Krista stelt voor om zoals tijdens de coronatijd filmpjes/audio te blijven insturen. Opgemerkt dat 
dat altijd kan, ook naar je sectional leader en naar Wil. Liever niet als huiswerk opleggen. 
- Een nieuw repetitieschema zal op de site worden gezet (@Artistieke commissie). 
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9. Rondvraag 

Dat het login menu op de DP website lastig op een mobiele telefoon te bedienen is, is bekend, maar niets 
aan te doen volgens onze webbouwer.  
Afgesproken wordt dat als er een mededeling op de website geplaatst wordt, dit via de app wordt 
gecommuniceerd. 
Della geeft aan dat we veel reclame moeten maken als we weer beginnen. 
Krista wil wel – zolang het weer het toelaat – bij De Roozeboom repeteren. 
Nancy vraagt zich af wat we het werkweekend in januari 2021 gaan doen. Dit weekend wordt gecanceld, de 
locatie is niet coronaproof voor het gehele koor. 
Marleen: Wil heeft gezegd dat we de boel wel op kunnen doeken als we niet in september kunnen starten, 
deze uitspraak neemt het bestuur mee in de evaluatie. 
Mochten we binnenkort nog niet kunnen starten met repeteren, zal het bestuur opnieuw een besluit tot 
eventuele vrijstelling van contributie nemen.  
 

10. Sluiting  
Mechtild sluit de vergadering om 20.11 uur. 

 

De Roozeboom wordt bedankt voor de gastvrijheid, de koffie met appeltaart en de afterglow. 

 


