NOTULEN VAN DE 13DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING 29 MAART 2017
1.

Onnie opent de vergadering om 19.05 uur.
Aanwezig 25 leden en 8 leden hadden zich afgemeld.

2.

Ingekomen stukken:
Reactie van Jan en Ineke Dalm i.v.m. Jaarverslag.

3.

Notulen vorige vergadering:
Vraag Geert de Vries: Of de notulen wat eerder doorgestuurd kunnen worden?
Gaan we voor zorgen.
Doorgenomen en gearresteerd.

4.

Vaststellen Algemeen Jaarverslag:
Vraag Jan en Ineke Dalm: Graag de namen van de commissieleden noemen.
Technische commissie :

Han de Jong
Jan Konickx
Geert de Vries

Kleding commissie:

Lia Boosman

Muziekcommissie:

Henk Meulenbeld
Connie van Amsterdam
Lyda Jongewaard
Han de Jong

Lief en Leed :

Loes de Jong

Ledenadministratie :

Loeky v. Nieuwenburg-Boekaar

Vraag over herkomst Subsidie: Deze komt van de Gemeente Haarlemmermeer.
5.

Vaststellen financieel verslag:
Joop van der Lans neemt waar voor Lieve Hooftman.
Vraag van Jan Dalm over de plaatsing 200 euro. Joop licht toe dat het voor hem niet altijd
duidelijk was waar bepaalde bedragen vandaan kwamen . Kunnen stortingen zijn van
sponsoren of busgeld. Gaan dit beter benoemen .
De vergadering heeft decharge verleend.
Han de Jong en Loeky v. Nieuwenburg hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden.
Zij blijven in 2017 ook de kascontrole verzorgen.
-
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6.

2 -

Begroting:
Deze is doorgenomen en goedgekeurd
Vraag van Piet Krop : waarom 2 x subsidie over 2016.
Reden: subsidie over 2017 is reeds in december 2016 gestort.

7.

Verkiezing:
Yvonne die reglementair aftredende is wordt met applaus herkozen.

8.

Optredens:
Hebben in 2016 15 optredens verzorgd.
Paradiso

onbetaald

Huis aan de Poel

betaald

Strekersmart

betaald

Reinalda

betaald

Ontroerend Goed

onbetaald

De Venser

betaald

Korenlint Haarlem

moest voor worden betaald

Korenfestival

onbetaald

W.A.K.

onbetaald

K.W.F. Aalsmeer

moest voor worden betaald

Westerkim

betaald

Horizon

betaald

Verjaardag Lia Boosman

betaald

Ontmoetingcentrum N.V.

betaald

Zonnebloem

betaald

Dankzij Lyda Jongewaard hebben wij in diverse Zorgcentra kunnen optreden.
9.

Vakantie:
In 2016 was de vakantie van 15 juni Tot 10 augustus.
De vakantie voor 2017 is vastgesteld van 28 juni laatste repetitie en 16 augustus weer de
eerste repetitie.
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10.

Rondvraag:

Loes de Jong vraagt de leden haar door te geven wanneer iemand ziek is, zodat zij namens het
Koor een kaart kan sturen.
Waarom Lia alleen in de kledingcommissie zit. Nell Kapteijn heeft opgezegd i.vm. veelvuldige
afwezigheid.
Of de leden erover willen nadenken of er behoefte bestaat om het tenue aan te vullen.
Henk vindt de uniformiteit , maar toch met individuele touche, mooi om te zien. We hebben een
mooie uitstraling.
Bij optredens een klein woord over de herkomst van de pompdoek.

Onnie sluit de vergadering om 19.50 uur.

