Verslag ALV Mr P's Singers van maandag 10 februari 2020
Agenda
Mededelingen van de dirigent is toegevoegd aan de agenda.

Notulen ALV 2019
De notulen van 25 februari 2019 zijn goedgekeurd.

Jaaroverzicht 2019
Het jaar 2019 was een goed jaar. Er waren vier optredens: in Amsterdam, Heumen, Duiven en
Grootstal. In onze oefenzaal in Dukenburg is het evenement “Zingen met Parkinson” gehouden.
Het aantal koorleden is afgenomen van 45 naar 38. De belangrijkste oorzaak van de afname was dat
het te zwaar werd de maandagavonden mee te blijven doen. Met ledenwerving willen we proberen
weer te groeien.

Toelichting jaarcijfers
Financieel overzicht 2019
Ontvangsten

Uitgaven

Contributie Mr. P's Singers
Subsidie Hersenstichting
RABO clubkascampagne
Gift Parkinsonnet Duiven
Gift particulier
Deelname" Zingen met P"

1895,5
1000
216,37
50
500
570,23

Bankkosten
Websites
Administratie
Promotie
Diversen
Busvervoer
Zaal Wijkcentrum (1)
Lief en Leedpot (2)
Buma/Stemra
Leiding (3)
Piano
Retour deelname Zing met P

119,37
90,76
153,7
52,48
238,5
1320
1196,8
299,42
221,67
1050
0
37,25

Totaal ontvangen

4232,1

Totaal uitgegeven

4780

Saldo 1/1/2019

3801,03

Saldo 31/12/2019

3253

Totaal + saldo

8033,13

Totaal + saldo

8033

1 Inclusief catering "Zingen met Parkinson" € 733,50
2 Incusiegf kaartjes concertgebouw "Zingen met Parkinson" € 148,96
3 Inclusief muzikale omlijsting "Zingen met Parkinson" en A'dam € 350

Hoge kosten zijn verbonden aan het reizen met een bus naar de verschillende locaties. Er wordt
opgemerkt dat het vreemd is dat wij zelf moeten opdraaien voor de kosten van (bus)vervoer. Menno

zegt dat de busreizen gesponsord zijn. Voor het meedoen in Amsterdam hebben wij op voorspraak
van Erik Scherder €1000,00 gekregen van de Hersenstichting. Voor de andere reizen kregen we
geld van de gemeente Nijmegen. In de toekomst gaan we proberen om de kosten te verhalen op de
klant,.
De kosten “zaal wijkcentrum” zijn vooral gemaakt voor het evenement “Zingen met Parkinson”.
Voor het gebruik van de zaal op de maandagavond behoeven wij geen huur te betalen. De gemeente
biedt ons dit aan (om niet).
Lief en leed post valt wat hoger uit dan voorgaande jaren. Hieruit zijn ook de kaartjes van de
rolstoelers die naar het concertgebouw zijn geweest betaald.
Een vergoeding van € 1050,- is betaald aan Emiel en de 'ingehuurde muzikanten op het “Zingen met
Parkinson” evenement (violist, gitarist pianist).
De vergoeding van €700,-die Emiel krijgt voor zijn bijdrage aan het koor, is niet erg ruim. Het mag
best wat meer zijn. Emiel steekt immers heel veel tijd en moeite in het koor. Het gros van de
koorleden is het hiermee eens.
De kas is goed gevuld. Wat gaan we met al die gelden doen? Het wordt ook al maar meer. En
hoeveel moeten we veiligheidshalve achter de hand houden? Dat staat nog ter discussie.
Naar aanleiding van de opmerking van Hans Bak over inboeten met € 500,00 per jaar op ons
vermogen, als we de contributie niet verhogen, besluit een groepje te onderzoeken wat sponsoring
kan betekenen voor ons koor. Hans Bak, Ineke Franke en Lia Janssen zullen zich oriënteren op de
mogelijkheden
Emiel Oppert dat we een optreden kunnen organiseren voor familie en vrienden. We kunnen gerust
een gift van €10,- per persoon vragen.

Kascommissie
De kascommissie (Herman Fleuren en Martin Waijer) heeft de administratie en de bankrekening
van het boekjaar 2019 gecontroleerd. Zij hebben geconstateerd at de administratie zorgvuldig,
overzichtelijk en onderbouwd met de benodigde stukken is gebeurd, Zij adviseren de ALV het
bestuur decharge te verlenen voor het in 2019 gevoerde financiële beleid en dat gebeurt
Martin geeft aan dat de samenstelling van de kascommissie aangepast moet worden. Herman zou
volgens de statuten uit de kascommissie moeten
Nieuw lid moet hem dan vervangen. De ontstane vacature is nog niet opgevuld.

Begroting 2020
De concept begroting 2020 wordt goedgekeurd. de contributie blijft € 40,- per jaar, Een verhoging
of verlaging wordt (nu) niet nodig geacht.

Mededelingen repertoire-commissie
De lijst met liedjes is geüpdated. Frits geeft aan dat hij volgens de statuten uit de repertoire
commissie zou moeten. Mogelijk blijft hij beschikbaar voor advies.
Marinus blijft in de commissie
Joshua komt in de commissie
Er is nog plaats voor een plaatsvervangend lid
Emiel is als dirigent adviserend lid van de commissie

Mededeling dirigent
Emiel vertelt dat het koor in mei vijf jaar bestaat. Wij zongen vooral eenstemmig in een vaste
opstelling. Het laatste jaar is meer aandacht besteed aan twee- of meerstemmig zingen. De vraag is
of we hiermee doorgaan en de indeling willen aanpassen aan het bereik van de stemmen (eertse
stem, tweede stem, sopraan, alt, tenor, bas). Iedereen wil dat zeker proberen zolang het plezier van
zingen voorop moet blijft staan.

Rondvraag
Marinus stelt dat er bij verjaardagen een ritueel is (traktatie en/of zingen). Hij zou graag ook bij
overlijden een ritueel hebben. Samen met Ada zal hij een aantal mogelijkheden aangeven en die aan
de overige koorleden voorleggen.
Nora vraagt zich af of koorleden op de hoogte gehouden kunnen worden van de situatie van leden
die ziek zijn of al een tijdje niet meer geweest.
Riet geeft aan dat Lia veel zorg besteed heeft aan het sturen van kaarten aan zieken en voor de drie
overleden koorleden. Hiervoor danken we Lia. Verder worden wij over het algemeen op de hoogte
gehouden door Emiel of koorleden die beter geinformeerd zijn.
Lia geeft aan dat werven nieuwe koorleden mogelijk is door verspreiden van onze flyers. Deze zijn
nog actueel en bruikbaar. Lia heeft tips voor geschikte locaties waar we de flyers kunnen achterlaten
(bijvoorbeeld wachtkamer van fysiotherapie praktijk).
Hans van Alsté
06 42366139

