Notulen Jaarvergadering:
10 februari 2020 aanvang 20:00 uur
Locatie:
MFA De Loop’r
Afwezig met bericht van verhindering: Mia van Kuik, Bert Hendriks, Elly Ramakers,
Frans van Berkel, Lena van Berkel, Adrie van Vlijmen , Nelly Bruynel, Johan van
Orschot, Mieke Pull ter Gunne, Martje van de Sande, Trudy Mosterman
Ad 1 Opening / Verzoek tot agendawijzigingen/-toevoegingen
Han opent de vergadering om 20.15 h. Welkom aan iedereen. Dank aan Diny en
Annemiek voor het gebak bij de koffie. Er zijn geen verzoeken tot agendawijziging.
Ook hebben zich geen kandidaten gemeld voor het bestuur.
Ad2. Notulen ledenvergadering 11 februari 2019
De notulen worden zonder tekstuele aanpassingen goedgekeurd.
Ad3. Belketting en Whatsappgroep
Riky de R licht het gebruik van de Whatsappgroep toe: alleen voor zakelijk gebruik.
De groepsapp dient om, samen met de belketting, de leden snel te informeren als bv
repetitie niet doorgaat etc. Bij concerten kunnen er via deze app wel foto’s van het
concert worden uitgewisseld ,maar alle andere sociale meldingen horen hierop niet
thuis. Wil je het hele koor over iets informeren dan kan dat via een email aan de
secretaris die het dan doorstuurt aan het hele koor.
Ad4. Jaarverslag 2019
Het jaarverslag van 2019 wordt voorgelezen. Kleine correctie: bij het tenorenfeest
waren er drie groepen i.p.v. twee.
Ad 5. Financieel verslag 2019
Ton licht het financieel verslag toe:
Er is een ruim positief resultaat van € 2197,31. Dat is ongeveer € 40 per koorlid. De
oorzaak hiervan ligt in de stijging van het aantal koorleden door het jaar heen en
minder kosten voor de dirigent i.v.m. het aantal concerten. Dit leidt niet tot een
contributieverlaging, maar biedt wel mogelijkheden om extra’s te betalen uit de
clubkas, bv een lunch tijdens de extra repetitie dag. Verder een buffer voor eventuele
extra onverwachte uitgaven voor ons jubileum.
Verder geeft Ton aan dat verschillende leden al heel wat hebben gespaard voor de
jubileumactiviteit voor het koor. Er is nog geen uitsluitsel wat dat precies gaat
worden. Ton geeft aan dat het mogelijk is de spaarregeling te beëindigen indien men
dat wil.
De vergaderkosten zijn gestegen vanwege de huur van lokaliteiten (Odendael) voor
de vergadering van de jubileumcommissie.
De kosten van kantoorartikelen is gestegen door de aanschaf van twee banners.
Ad6. Kascommissie:
a. Controle financieel verslag 2019 (Riky van K en Wilma, Adrie als reserve)
Riky en Wilma hebben de kas gecontroleerd. Ze hebben samen vastgesteld dat
de het financiële overzicht duidelijk was en netjes. Complimenten voor Ton. Bij
deze verlenen zij decharge aan Ton en het bestuur.
b. Benoeming nieuw lid kascommissie (t.v.v. Wilma) . Lin wordt reserve lid van de
kascommissie.

Ad7. Begroting 2020
De begroting laat een stijging zien van de vergoeding van de dirigent: conform de
richtlijnen van het Koornetwerk Nederland heeft het bestuur het tarief voor de dirigent
verhoogd. Voor het Kerstconcert van 2020 is nog geen bedrag opgevoerd,
aangezien nog niet bekend is hoe dat gaat worden. De contributie blijft ongewijzigd €
175 per jaar.
Ad8. Vrienden van Polyhymnia en Anjeractie
De Anjeractie 2020 is van 24 tot 30 mei. Vanwege het 80 jarig bestaan van het Prins
Bernard Cultuurfonds is in 2020 de hele opbrengst van de collectebus actie voor ons
koor. De volgende leden melden zich om weer mee te doen:
Tineke, Riky van K, Petra, Annemiek, Annie T. Annelies zal een en ander
coördineren.
Vrienden van Polyhymnia.
Riky de R geeft aan dat er nu 15 vrienden zijn van Polyhymnia en 4 sponsoren. De
verkoop van toegangskaarten voor het jubileum zullen waarschijnlijk nog meer
vrienden opleveren. Vrienden van Polyhymnia krijgen 2,50 euro korting op de
toegangsprijs. Een gereserveerde plek bij het concert is niet nodig, sommigen
hebben aangegeven dat dat niet nodig is.
Ad9. Samenstelling bestuur en commissies 2020
Bestuur: Riky de R is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. Riky
wordt hernoemd tot bestuurslid. Han doet aan iedereen een oproep om na te denken
over een bestuursfunctie: in 2021 zijn Diny en Ton aftredend en niet herkiesbaar.
Commissies:
Anton geeft aan dat hij de activiteitencommissie verlaat. Tineke neemt zijn plaats in.
Guus geeft aan dat hij liever in de PR groep zou willen zitten ,van de
websitecommissie heeft hij niet veel vernomen. Binnenkort overleg met Guus over
zijn PR rol in de websitecommissie.
Verder geen wijzigingen. Gezien de taken van de verschillende commissies, die in
het overzicht er bij zullen worden geschreven, is het aan te bevelen de
concertcommissie uit te breiden. Vooralsnog geen nieuwe kandidaten.
Ad10. 50 jarig jubileum in 2020;
a.
Stand van zaken: Han geeft een overzicht:
Financiën: Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft een subsidie toegezegd van
ongeveer € 1700. Toegangsprijs is vastgesteld op € 15 inclusief een consumptie.
De concertcommissie heeft met het Spectrum al veel zaken geregeld. O.a. indeling
podium, assistentie voor licht en geluid. Alles vastgelegd in een contract.
De Muziekcommissie heeft het programma en de volgorde vastgesteld. Ook hebben
zij contacten gelegd met de artiesten van buitenaf.
De activiteitencommissie is nog bezig met de invulling van de jubileumuitstap op 19
september 2020 en met een eventuele meerdaagse jubileumactiviteit in het voorjaar
van 2021.
Leo geeft namens de PR commissie een kort verslag: er is een PR plan gemaakt met
de MooiRooikrant over publicaties over het koor, over de plaatsing van een foto van
het koor. Ook zijn de ontwerpen van de toegangskaarten en de poster klaar,
gebaseerd op het ontwerp van de banner. Guus vraagt speciale aandacht voor
Omroep Meierij.

Diny geeft namens de kledingcommissie aan wat de jubileumoutfit zal worden:
zwarte kleding en voor de dames een gouden corsage en voor de heren een gouden
strik. De inkoop en de kosten van de corsages en de strikken komen voor rekening
van het koor.
b.
Jubilarissen in 2020
In 2020 is Annie van R 12,5 jaar bij het koor; twee leden zijn 25 jaar bij het koor:
Lena B en Gerrit . En 50 jaar Frans van Berkel . Zoals gebruikelijk worden de
jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de laatste koorrepetitie voor de
zomervakantie.
Ad11. Kalender Polyhymnia 2020
Onder de kalender staat een lijstje met activiteiten, waarvan hier de
concertactiviteiten worden genoemd:
Op 21 maart zal er een extra repetitiedag worden georganiseerd.
Plaats De Loopr. Aanvang 9.30 uur. De bedoeling is dat we de hele dag repeteren,
afgewisseld met een lunch, een fotomoment voor een mooie groepsfoto voor in de
krant en eventuele andere activiteiten dan zingen.
De bedoeling is dat iedereen voor de foto in jubileum-outfit verschijnt (zwart met
gouden corsage/strikje). Voor de lunch wordt gezorgd.
Reeds bekende data: 9 mei generale repetitie; 16 en 17 mei jubileumconcerten;
11 oktober Rooi Volkoren en 25 oktober Concert bij het Helmonds Senioren Koor.
Ad12. Rondvraag

Diny geeft aan dat er nog veel flyers met info over ons jubileumconcert
beschikbaar zijn.

Marja vraagt of er al iets meer bekend is over een eventuele meerdaagse
uitstap in 2021. De activiteitencommissie is er mee bezig.

Annie T: de kledingcommissie heeft voor zwart met goud gekozen vanwege ons
gouden jubileum.

Riky van K vraagt wat de bedoeling is van de nazit na het concert op
zondagmiddag 17 mei? Dit is bedoeld voor de koorleden en hun partners en
genodigden en voor alle medewerkers aan onze concerten. De nazit zal
bestaan uit een aangeklede borrel. Er zal een inventarisatie plaatsvinden onder
de leden met hoeveel men wil deelnemen aan deze nazit, zodat we dat tijdig
aan het Spectrum kunnen doorgeven.

Riky de R: Zondag 16 februari is er in Mariendael om 11.30 uur weer een
concert in de reeks Podium op Maat. Speciale aandacht voor enkele leerlingen
van Nicole die daar optreden en die ook bij ons jubileumconcert optreden.
Sluiting: 21.40 uur.

