
Verslag Algemene Ledenvergadering HGK dinsdag 14 februari 2017 

 

Aanwezig: 42 leden waaronder 5 bestuursleden: Eefke Rädecker (vz), Huyb Kelder (pm), 

Cora Smink, Jeroen Bierenbroodspot, Ruth Groenendijk (secr., not.) en Ago Verdonschot 

(dirigent) 

Afwezig met bericht: Ignace Verberk, Marijke Elzenga, Ellen de Vries, Marianne 

Hesterman, Jeannette Weustink, Susan de Loor, Carla Bartels, Else Schmidt, Anne Kwint, 

Lize de Regt, Cornelie Goedhuis, Joke Wiemers 

 

1 Opening en mededelingen voorzitter 

Eefke opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  

 

2 Ingekomen post 

Er is een bericht van Ignace Verberk. Hij kon door een ernstige knieblessure niet 

aanwezig zijn. Jeroen van Thiel zal namens hem het verslag van de muziekcommissie 

doen, zie punt 9.  

 

3 Notulen algemene ledenvergadering van 19 april 2016  

er waren opmerkingen bij 2 punten: 

Punt 3:  

- Er werd beloofd het huishoudelijk reglement op de lendenpagina te zetten, dat is 

nog niet gebeurd >> gaat spoedig gebeuren samen met andere aanpassingen aan 

de teksten op de website. 

Punt 5:  

- Ook Marianne Marcelis was betrokken bij de organisatie van de koordag. 

 

De notulen worden goedgekeurd met dank aan Ruth Groenendijk. 

 

4 Jaarverslag secretaris 2016  

- In het jaarverslag nog opnemen dat de koordag georganiseerd werd vanwege het 

95 jarig bestaan van HGK 

- In toekomst in het verslag de samenstelling van het bestuur melden 

 

5 Financieel verslag penningmeester 2016  

De penningmeester Huyb Kelder geeft uitleg over de financiële situatie van het koor. 

Het blijft belangrijk om meer leden te werven. Meer leden brengen meer geld in de kas 

en verhogen de kaartverkoop bij concerten.  

De kosten voor de koordag waren hoger dan beraamd omdat veel leden niet aanwezig 

waren. De kaartverkoop voor het WO was weliswaar stijgend in vergelijk met de vorige 

keer maar kan beter. De post drukwerk/advertenties weegt zwaar in de begroting. Om 

de kosten te verlagen is voorgesteld om het programmaboekje eenvoudiger te maken. 

De advertentie in de huis-aan-huis bladen had aantoonbaar een hoger kaartverkoop tot 

gevolg.  

De penningmeester reserveert vanaf nu per jaar € 2000 voor ons 100 jaar feest in 2021. 

Al in al is er een stijgende lijn. Voor het eerst in jaren zijn wij er financieel niet op 

achteruit gegaan. Het jaar werd afgesloten met een (klein) overschot. 

Er was een compliment voor de penningmeester voor zijn duidelijke, ook voor leken goed 

begrijpelijke, jaarstukken. 

 

6 Contributievaststelling 

Een contributieverhoging is niet noodzakelijk. Veel leden betalen al € 60 per kwartaal 

i.p.v. de verplichte € 55.  

 

7 Verslag kascommissie 

De kascommissie bestond dit jaar uit Cornelie Goedhuis en Harm Snater. Bij monde van 

Harm Snater wordt de penningmeester decharge verleend. 

 



8 Benoeming nieuwe kascommissie 

De nieuwe commissie bestaat uit Harm Snater en Wytse Brouwer (was reserve lid). 

Reserve lid voor 2018 is Henk Kruijer. 

 

9   Muziekcommissie  

Jeroen van Thiel leest het verslag van Ignace Verberk betreffende de programmering 

voor de komende jaren voor, zie bijlage 

 

10 Jubilea 

Jeroen Bierenbroodspot is 12 ½ jaar lid en 

Annemieke de Regt en Harm Snater zijn 25 jaar lid van het HGK 

Zij ontvingen traditiegetrouw een luxe potlood/pen met HGK gravering. 

 

11 Beleid bestuur 

- terugblik op afgelopen jaar 

Wij hebben hard gewerkt in het afgelopen jaar met 3 optredens, hebben afscheid 

genomen van Ardaan en Ago welkom geheten. De samenwerking verloopt heel goed. 

Iedereen is enthousiast, er is een groot applaus voor Ago.  

- aanwezigheid 

De aanwezigheid is iets verbeterd maar kan vooral bij de dames nog wat beter. De 

voorzitter bedankt de stem coördinatoren voor hun werk en benadrukt het belang ervan. 

- ledenbestand 

Het aantal leden stijgt langzaam. Om de komst van nieuwe leden te bevorderen zal het 

bestuur een plan uitwerken om na ieder concert een open repetitie te houden. Als leden 

vetrekken zonder opgave van reden wordt altijd nagevraagd. Vrijwel altijd is de reden 

werk, ziekte, leeftijd. 

- 100 jaar feest 

In 2021 bestaat het HGK 100 jaar voor de feestelijkheden omtrent dit heugelijke feit  is 

er een voorstel om ook de om een gift te vragen van € 100 per lid verdeeld over de 

komende 5 jaren (€ 20 per jaar). Het bestuur zal kijken hoe wij dit gaan doen. 

- Bestuurssamenstelling 

Cora Smink treedt af als functionaris interne zaken. Door gebrek aan tijd kan zij deze 

taak niet nog eens 3 jaar doen. De voorzitter dankt Cora voor haar inzet en prettige 

samenwerking in de afgelopen 3 jaar. Marianne Marcelis neemt vanaf nu haar taak over. 

Ruth Groenendijk is ook aftredend maar is bereid de functie een 2de termijn te vervullen. 

De PR functionaris, Jeroen Bierenbroodspot is in 2018, na 2 termijnen, niet meer 

verkiesbaar. Vooruitlopend op zijn vertrek zijn wij alvast op zoek naar een opvolger zodat 

diegene in de aanloop naar het concert in december ingewerkt kan worden. 

 

12 Rondvraag  en sluiting 

Carla Bartels was niet aanwezig maar dankt het bestuur per mail en alle vrijwilligers die 

het koor draaiende houden.  

Marianne Marcelis: waar blijven de foto’s van de koordag? >> worden nu spoedig op de 

site gezet. 

Nelly Bruinzeel: er moet meer duidelijk komen betreffende de koorkleding, lang, kort, 

3/4 en dat dan ook handhaven. De meningen hierover zin verdeeld, het bestuur zal een 

eenduidig besluit nemen. 

Antoon van Raaij: doen wij na ons succes nog eens een reis naar het buitenland? >> in 

principe wel maar nu even niet. 

Sicco Faber: kan het WO ook zonder herhaling? Is dan misschien aantrekkelijker voor 

jong publiek. >> wij gaan in overleg met Ago 

Ellie de Jong: komt er nog feed back over de stemtest? >> Ago is bijna klaar met de 

uitwerking en zal dan feed back geven. 

 

Eefke sluit de vergadering om 21:45 uur. 

 


