
Verslag Algemene Ledenvergadering HGK dinsdag 10 april 2018 

 

Aanwezig: 36 leden plus 5 bestuursleden en dirigent: Eefke Rädecker (vz), Huyb Kelder 

(pm), Ignace Verberk, Marianne Marcelis, Jeroen Bierenbroodspot, Ruth Groenendijk 

(secr., not.) en Ago Verdonschot (dirigent) 

Afwezig met bericht: Cornelie Goedhuis, Joke Wiemers, Ans Arends, Sip Vermeij, Lidy 

Stoelinga, Joke Linders 

 

1 Opening en mededelingen voorzitter 

Eefke opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  

De volgorde van de agenda wordt gewijzigd: punt 7 (verslag kascie) komt voor punt 5. 

De kascommissie moet eerst al dan niet goedkeuring hebben gegeven voordat de 

financiële stukken besproken worden. 

 

2 Ingekomen post 

Er zijn geen ingekomen berichten.  

 

3 Notulen algemene ledenvergadering van 14 februari 2017  

Er was een opmerkingen bij punt 5: 

- Er wordt hier naar een bijlage verwezen die niet meegestuurd werd. Deze bijlage 

(verslag muziekcommissie) is destijds samen met het korte verslag al naar de 

leden gestuurd. Excuses van de secretaris voor het niet opnieuw versturen. 

 

De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris. 

 

4 Jaarverslag secretaris 2017  

- Geen op- of aanmerkingen 

 

5 Verslag kascommissie 

De kascommissie bestond dit jaar uit Harm Snater en Henk Kruijer (Henk was reserve lid, 

hij komt in plaats van Wytse Brouwer die geen lid meer is van het HGK). Bij monde van 

Harm Snater wordt de penningmeester decharge verleend. 

 

6 Financieel verslag penningmeester 2017  

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

Dank zij donaties en subsidies van diverse instanties en de gemeente is het weer gelukt 

het jaar vrijwel kostendekkend af te sluiten. Positief is ook de lichte stijging van het 

ledenaantal. 

Ton Mulder merkt op dat de repetitieruimte door de huurverhoging erg duur wordt, ook 

koffie en de borrel zijn duurder geworden. De nieuwe huurprijs is wel conform Haarlemse 

maatstaven. Eigenlijk zijn er geen andere ruimtes beschikbaar (goedkoper en geschikt) 

en helemaal niet op dinsdagavond. Een andere repetitieavond is om diverse redenen niet 

acceptabel. Het bestuur blijft zoeken naar alternatieven.  

Er was een vraag waarom wij niet vaker in de kerkruimte repeteren: de kerk is 

(nog)duurder. 

Henk Kruijer merkt op dat de reservering voor het 100 jaar feest het vermogen van het 

koor consumeert en stelt voor de contributie met € 20 te verhogen zodat iedereen de 

extra bijdrage betaald.  

Uit de enquête blijkt, dat bijna 100 % van de koorleden de extra bijdrage willen betalen 

en de aanwezige koorleden gingen hiermee akkoord. Het wordt helaas vaak vergeten. 

Afgesproken is dat de bijdrage vrijwillig blijft. In Juni zal een oproep naar de leden gaan 

om de bijdrage voor het betreffende jaar te voldoen en in september volgt dan, indien 

nodig, een herinnering.  

 

7 Contributievaststelling 

Een contributieverhoging is in 2018 niet noodzakelijk. Veel leden betalen al € 60 per 

kwartaal i.p.v. de verplichte € 55. In 2019 zal vanwege de gestegen kosten 



een verhoging echter nodig zijn.  

De contributie van het HGK is vergelijkbaar met die van de andere grote koren. 

 

8 Benoeming nieuwe kascommissie 

De nieuwe kascommissie bestaat uit Henk Kruijer en Arie Deiman 

Reserve lid voor 2019 is Theo Out. 

 

9   Muziekcommissie  

Ignace Verberk stelt de leden van de muziekcommissie voor en doet verslag namens 

hen, zie bijlage 

 

10 Jubilea 

Lidy Stoelinga en Susan de Loor zijn dit jaar 12 ½ jaar lid en van het HGK 

Zij ontvangen traditiegetrouw een luxe potlood met HGK gravering. (Lidy was niet 

aanwezig en krijgt de pen later) 

 

11 Beleid bestuur 

- Terugblik op afgelopen jaar  

Wij hebben 2 mooie concerten gerealiseerd. De samenwerking met Ago en Hans van 

Beelen verloopt heel goed. Iedereen is enthousiast, er is een groot applaus voor Ago (en 

de Hans die afwezig was). Minder goed verliep ons optreden tijdens het korenlint. Dit 

blijft om diverse redenen een terugkomend probleem. Er werd een korte stemming 

gehouden of wij zullen stoppen met de deelname aan het korenlint. 7 van de aanwezige 

koorleden stemde voor deelname, de rest (34) voor stoppen. Besloten is dus voorlopig 

niet meer deel te nemen en in plaats daarvan 2 concerten per jaar te organiseren: 1 

groot concert bij voorkeur in de Philharmonie en 1 klein eenvoudig concert op een andere 

locatie. > zie ook verslag muziekcie. 

- Aanwezigheid 

De aanwezigheid is in het algemeen naar tevredenheid. Mocht iemand voor een 

uitvoering langere tijd afwezig zijn, zal Ago beslissen over de deelname aan het concert. 

- Ledenbestand > zie enquête 

- 100 jaar feest > zie enquête 

- Website 

Het is raadzaam het wachtwoord van de ledensite regelmatig aan te passen. Vanaf nu is 

het wachtwoord gewijzigd. Het nieuwe wachtwoord kan bij Marianne Marcelis afgehaald 

worden; het wordt niet per mail verstuurd. Florian Groenendijk wordt bedankt voor het 

bijhouden van de website. 

- Bestuurssamenstelling 

Jeroen Bierenbroodspot is na 2 zittingstermijnen niet meer herkiesbaar voor de functie 

van PR functionaris. Er is geen opvolger gevonden. Wel wil een groep koorleden de 

functie overnemen en de taken verdelen. Hans van Tienhoven: promotie concerten/koor 

via pers, advertenties, sociale media; Anne de Wit: website teksten; Joke Linders en 

Corrie Cuperus: teksten programmaboekje e.d. 

Hans  benadrukt in dat verband de noodzaak dat koorleden ook zelf de verantwoording 

moeten nemen om zo veel mogelijk kaarten te verkopen en het koor te promoten. Er zijn 

koren waar een verplichte afname van 5 – 10 kaarten per concert gebruikelijk is. Zover 

willen wij niet gaan en blijven bij 2 verplichte kaarten per concert. 

Niemand van de groep wil zitting nemen in het bestuur. Het contact met het bestuur zal 

via Eefke lopen. Het bestuur bestaat dan nog steeds uit 5 personen en voldoet daarmee 

aan de statuten.  

Eefke dankt Jeroen voor zijn inzet in de afgelopen 6 jaar en neemt namens het bestuur 

afscheid met een cadeau. 

 

12 Enquête 

Ruim ¾ van de koorleden heeft de enquête ingevuld en daarmee is deze representatief. 

Nieuwsflits:  blijft 1 x per week tenzij er geen belangrijk nieuws is. De flits staat ook op 

de site > ledenpagina 



Opening repetitie: blijft, max. 10 minuten, meerderheid en Ago vind dit zinvol omdat 

het de concentratie verhoogd. Het wordt als storend ervaren als er leden 

binnenkomen tijdens de oefeningen. De deur blijft nu open zodat men ziet 

wanneer de oefeningen afgelopen zijn, binnenkomen mag pas kort voor het 

inzingen. 

Ledenbestand:  De gemiddelde leeftijd is 67 jaar. Er zijn veel voorstellen gedaan om 

vooral jongere leden te vinden. Het bestuur zal de voorstellen nader 

bekijken en uitwerken. 

Concertkleding: naast lange rok en broek is het voor de vrouwen nu ook toegestaan 

om een kortere rok of jurk (minimaal knielang) te dragen met een zwarte, 

opaque panty/maillot, afhankelijk van het soort optreden en de locatie. 

100 jaar feest: De feestcommissie bestaande uit: Annemieke de Regt, Emma van 

Dongen, Alberdina Groen, Hans van Tienhoven en namens het bestuur 

Eefke Rädecker gaat zich buigen over de vele voorstellen voor de invulling 

van het feestjaar en komt volgend jaar met concrete voorstellen. 

Muziekcommissie: meerderheid is tevreden over de programmering die tot stand komt 

in overleg tussen Ago en de cie. Bestuur buigt zich over de 

financiële/organisatorische haalbaarheid en heeft daarmee het laatste 

woord. Om de leden te raadplegen betreffende de keuzes is organisatorisch 

niet haalbaar. Het zou de besluitvorming enorm vertragen. De cie staat wel 

altijd open voor voorstellen van de leden en probeert daar rekening mee te 

houden. Zo is er b.v. een vrij groot aantal leden dat de Johannes Passion 

graag eens zou willen zingen en bereid is daarvoor het Weihnachts een 

keer te laten vallen. Dat ligt weer bij enkele andere leden zeer gevoelig. 

Wij nemen dit punt in beraad. 

 

 

  

13 Rondvraag  en sluiting 

José de Ruiter wijst op de gevaren van facebook en vindt dat men dit bedrijf niet moet 

steunen door lid te blijven > vooralsnog zien wij voor het koor geen gevaren en het is 

nog steeds een middel om veel mensen tegelijk te bereiken.  

Carla Bartels dankt het bestuur en alle vrijwilligers voor hun inzet en vele werk dat 

achter de schermen verricht wordt. 

 

Eefke sluit de vergadering om 22:05 uur. 

 


