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JAARVERSLAG 2017
Het jaarverslag van de vereniging Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap is door
het bestuur ter bespreking aangeboden aan de Algemene ledenvergadering op 26 maart 2018 en
nadien aangepast naar aanleiding van enkele opmerkingen die toen zijn gemaakt. Het bevat
onder meer de “rekening en verantwoording over het financiële beleid” als bedoeld in artikel 12
van de statuten. Ook is in het verslag aandacht besteed aan de gang van zaken rond Gebouw
Zang en Vriendschap en zijn verslagen van de verschillende commissies opgenomen.
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I JAAROVERZICHT
Continuïteit en kwaliteit
In 2017 is stevig invulling gegeven aan de continuïteitskeuzes die in 2016 zijn gemaakt. Veel
optredens in een Haarlemse context, samenwerking met andere muziekgezelschappen, inzet van
projectzangers en soms zang in een kleinere samenstelling. Het Moederdagconcert, als project
waarin de verschillende lijnen uit de Continuïteitsnota moesten samenkomen, was een succes en
de Algemene Ledenvergadering heeft besloten dat op deze voet verder moet worden gegaan.
Uitdagende concerten waar zangers voor "willen gaan" leveren de belangrijkste impuls voor een
voortdurende kwaliteitsverbetering. Zelfstudie, met gebruik van ondersteunend oefenmateriaal
op de website, neemt daarin een belangrijke plaats in. In 2017 heeft een eerste gedachtevorming
plaatsgevonden over het bieden van aanvullende kwaliteitsmaatregelen.
Optredens
Het muzikale jaar begon meteen bij de Nieuwjaarsreceptie. Bij die gelegenheid vond ook de
overdracht plaats van het erevoorzitterschap van Bernt Schneiders aan Jos Wienen. In 2017 is
verder gezongen bij de Dodenherdenking en bij de Hannie Schaftherdenking. Tijdens het
Haarlemse Korenlint in september en het Haarlemse Kerstkorenlint in december is telkens twee
keer opgetreden.
Samenwerking met andere muziekgezelschappen uit de regio vond plaats bij het gezamenlijke
Kerstconcert met Harlem Jive en door de deelname van onze zangers bij de jubileumuitvoering
van het Haarlems Amateur Symphonie Orkest in de Philharmonie.
Hoogtepunt voor het koor was het Moederdagconcert met medewerking van Tania Kross en
Niels Geusebroek in een ruim gevulde Grote Zaal van de Philharmonie. Op Vaderdag deed het
koor mee aan het evenement Padada met tientallen verschillende artiesten en georganiseerd
door onze Dick Kreuger.
Organisatorisch was het Holland Mannenkoren Festival in oktober de grootste klus. Achttien
koren, optredens op twee locaties, honderden bezoekers, dat alles werd probleemloos door
gastheer Zang en Vriendschap in goede banen geleid. En als toetje werd ook nog een succesvol
optreden gegeven in de Grote of St. Bavokerk.
Personalia
In december overleed op 70-jarige leeftijd onze bas Jan de Vries na een ziekte van enkele
maanden. Hij had bijna tien jaar bij ons gezongen.
Leden

Het aantal leden was op 1 januari 2018 twee hoger dan een jaar eerder, er zijn per 1 januari 2018
74 zingende leden. Er zijn 9 nieuwe leden bijgekomen. Onder meer door emigratie en
gezondheidsproblemen hebben vier leden hun lidmaatschap beëindigd. Twee leden hebben om
gezondheidsredenen het zingen (tijdelijk) moeten opgeven en zijn niet-zingend lid geworden. Zie
voor de verdeling over de stemgroepen bijlage IV A.
Dirigent en begeleiding
Arno Vree heeft de eerste zeven jaar van zijn verbintenis met Zang en Vriendschap achter de rug.
Bestuur en dirigent vinden dat het koor onder zijn leiding nog steeds progressie maakt.
Gerrie Meijers heeft het koor een aantal keren begeleid, zoals op het Moederdagconcert. Bij haar
afwezigheid hebben Lodewijk Crommelin, Lennie Kerkhoff en Christiaan de Vries ons bijgestaan
op de vleugel.
Repetities en concertdeelname
Het repetitiebezoek was dit jaar procentueel gelijk aan vorig jaar (79%). Opvallend was dat het
deelnamepercentage aan concerten nog een stuk lager ligt (67%). De verdeling over de
stemgroepen van deze cijfers is te vinden in Bijlage IV B.
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Verenigingsleven

Zang en Vriendschap heeft een bruisend verenigingsleven. Meer dan de helft van de zangers doet
mee als vrijwilliger aan de bar, lid van een commissie of bestuurder. Naast de traditionele
gebeurtenissen als Oudjaar, Rommelmarkt en Fietspuzzeltocht wordt er onder meer nog
gebiljart, getennist, wijn geproefd, bier gebrouwen en geschaakt. Met een aantal activiteiten
wordt het recent in het leven geroepen Ledenfonds gevuld, dat dit jaar een belangrijke financiële
bijdrage levert voor de concertreis naar Duitsland.
Vrienden van Zang en Vriendschap
In 2017 is voor het eerst een Vriendenavond gehouden, waarbij de vrienden waren uitgenodigd
voor een “kijkje in de keuken” op een maandagavond met een “gewone”repetitie, maar ook wat
extra’s met een kleine tour door het verleden van het koor (Wim Cerutti), een mini-concert van
Gerrie Meijers en enkele niet eerder (en daarna ook nooit meer) vertoonde video’s van
optredens van het koor. De aanwezige vrienden hebben dat zeer gewaardeerd.
Door een bestandsschoning is het aantal vrienden naar beneden bijgesteld. Het aantal zakelijke
vrienden bleef gelijk.
PR en communicatie
In het Haarlems Dagblad en de regionale huis-aan-huisbladen is weer veel aandacht besteed aan
Zang en Vriendschap. Met name de Nieuwjaarsreceptie met de wisseling van het
erevoorzitterschap, het Moederdagconcert en het Holland Mannenkoren Festival kregen veel
publiciteit. Het verenigingsmagazine blijft in de huidige vorm (dus op papier) bestaan; anders dan
de bedoeling is het magazine het afgelopen jaar slechts drie in plaats van vier keer verschenen.
Gebouw
Met Harlem Nocturne het hele jaar in huis op de donderdag en met veel concerten is de zaal zeer
veel benut afgelopen jaar. De afgelopen tien jaar werd het gebouw niet zo vaak gebruik als in
2017: 257 keer. Uiteraard is dat alleen maar mogelijk geworden door de brede betrokkenheid
van de zangers en enkele niet-koorleden; het aantal barmedewerkers is dit jaar gestegen.
Financieel
Koor
Er was rekening gehouden met een verlies, maar dit bleek kleiner uit te vallen dan was begroot.
Geplande uitgaven voor kwaliteitsverbetering zijn nog niet gedaan; mede daardoor kon de
reserve gevormd door de vriendenbijdragen dit jaar groeien.
-

Gebouw

Zowel huuropbrengsten als inkomsten uit barverkoop stegen dit jaar. Na de grote uitgaven voor
de verbouwing van 2014/2015 is er nu weer een basis die het mogelijk maakt enkele
verbeteringen in de toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden van de zaal te realiseren.
Bestuur
In november is het bestuur uitgebreid door de benoeming van Boudewijn Loth, die de rol van
koormeester nu vervult. Naast Boudewijn bestaat het bestuur uit: Rick van der Burg, Arend
Bultman, Dick Freling, Jan Koet, Bert Koopman (voorzitter), René Vestering en Wil Tremonti.
De leden van het bestuur van het koor zijn lid van de vereniging Het Gebouw Zang en
Vriendschap. Het bestuur van de vereniging “gebouw” werd ook in 2017 gevormd door het
dagelijks bestuur van de vereniging “koor” bestaande uit de voorzitter, de penningmeester
(Arend Bultman) en de secretaris (Jan Koet).
Het bestuur is bijna elke maand bijeen geweest. In deze vergaderingen werden zowel de koor- als
de gebouwzaken besproken. In bijeenkomsten van het dagelijks bestuur werden deze
vergaderingen voorbereid.
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II FINANCIEEL
A. BALANS

Code

Omschrijving

Activa

Activa

Passiva

Passiva

ult 2017

ult 2016

ult 2017

ult 2016

0100

RC Koor

0260

Concertkleding

0500

Kapitaal

0550

Reserve inventaris en inrichting

1,00

1,00

1140

ING Bank NL55INGB0000153066

2.697,09

1.615,96

1150

Robeco bank deposito

2.837,21

2.829,43

1160

Zakelijke betaalrekening deposito

31.000,00

16.722,36

1182

Reis Buitenland

10.083

1200

Vooruitontvangen bedragen

375,00

2.020,50

1210

Vooruibetaalde bedragen

1220

Nog te ontvangen bedragen

1230

Nog te betalen bedragen

862,38

724,14

1700

Crediteuren

1802

Ledenfonds

4.136,60

1.252,00

1810

Vrienden Zang en Vriendschap

9.639,37

7.669,91

37816,04

24511,78

Saldo
Totaal

450,00

2.050,15
12.719,69

12.719,69

1.292,88
350,98

125,54

479,76
37816,04

24511,78

Toelichting 2017
Concertkleding resterend bedrag overleden zangers die gebruik maakten van de regeling.
Ledenfonds levert bijdrage aan concertreis Duitsland.
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B. VERANTWOORDING
BATEN

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2017

2017

2016

766,75

500

521

-

360

360

22.797,04

19.000,00

5.111

800,00

800

800

Activiteiten
Advertenties
Concerten
Bijdrage Vrienden Verg. blad
Bijzondere baten/lasten
Contributies

4.500,00

500

2977

16.283,00

15.200

16.077

0

100

0

2.246,66

1600

2120

Donaties
Subsidies

0

0

0

Rente

16,18

50

70

Vomar

0

30

0

Vrijval waarborgsommen

0

0

0

Fondsenwerving

-

4.000

0

Kwaliteitsimpuls Vrienden

-

2.800,00

-

44.940,00

28.036

Voormalig lief en leed

479,76

Resultaat

47.889,39

LASTEN

Werkelijk

Begroting

2017

2017

Werkelijk
2016

Abonnementen/contributies

967,50

1100

968

Administratiekosten

471,45

50

356

26.608,96

23350

4532

Concerten

271,93

260

216

Drukwerk

35,40

200

457

Zaalhuur

2.957,00

3.000

2.957

Muziekcie

2.323,44

3.050

1.463

0

1.000

1.858

1878,40

500

352

359,17

800

53

36,67

300

102

0

0

0

Bankkosten

Voormalig Lief en leed
Bestuurskosten
Public Relations incl webside
Secretariaat
Kwaliteitsimpuls Koor

149,85

150

372

Verenigingsblad

2.107,42

2200

2.734

Werk door derden

9.722,20

10.000

9.257

1.020,00-

2.358

44.940,00

28.036

Representatiekosten

Resultaat
47.889,39
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Toelichting verantwoording 2017
Algemeen
Het resultaat is in de kolom Baten opgenomen. Hierdoor sluit het met de opzet van e-boekhouden.
Het resultaat is negatief, maar het verlies is ongeveer € 450 minder hoog dan begroot.
Inkomsten:
Fondsenwerving is opgenomen in de post bijzondere baten/lasten. Vervalt in het volgende boekjaar.
Contributies hoger door instroom nieuwe leden vanuit o.m. project Moederdagconcert
Activiteiten betreft de opbrengst van de rommelmarkt.
Extra subsidies ten behoeve van het Holland Mannenkoren Festival ontvangen van de gemeente Haarlem,
het J.C Ruigrokfonds en het Haarlems Muziekfonds. Deze zijn opgenomen bij de post concerten.
Rente-opbrengst is door de dramatisch lage rentestand praktisch te verwaarlozen.
Uitgaven
Muziekcommissie inclusief deelname dirigent.
Bestuurskosten onder meer:
afschrijving kosten kostuums van in de looptijd van de regeling overleden zangers.
vrijkaarten gemeente moederdagconcert
verzekering moederdagconcert
Concerten (inclusief korenfestival) binnen begrotingskaders gebleven.
Begroot tekort € 4.350; gerealiseerd tekort € 3.812.
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III COMMISSIES

A. MUZIEKCOMMISSIE
1. Samenstelling van de commissie (zie ook HR artikel 5.4.1 a t/m c)
Gedurende het verslagjaar hebben de volgende mutaties plaatsgevonden. Almast Diedrich heeft het
lidmaatschap van de muziekcommissie beëindigd. Tot de muziekcommissie zijn toegetreden Boudewijn
Loth, Jan Zander en Dick Kreuger. Daardoor ziet de muziekcommissie er op 31 december 2017 als volgt
uit:









Wil Tremonti
Arno Vree
Gerard Bonke
Fedde Reeskamp
Huub Elzerman
Jan Zander
Boudewijn Loth
Dick Kreuger

namens het bestuur (voorzitter, secretaris)
dirigent
baritons (zal in 2018 plaatsvervangend secretaris zijn)
baritons, (notulist)
e
2 tenoren
e
2 tenoren
bassen, koormeester
e
1 tenoren

De commissie is dankbaar voor de grote bijdrage die Almast Diedrich heeft geleverd, verheugd met de
aanstelling van Boudewijn Loth als koormeester, tevens met de toetreding van liefst drie nieuwe leden.
2. Werkzaamheden van de commissie (zie ook HR artikel 5.4.2 a t/m f)
In het verslagjaar is de commissie zes keer bijeen geweest. Het jaarlijks overleg met het bestuur heeft
dit jaar niet plaatsgevonden. De vergaderingen werden gehouden op 15 januari, 20 februari, 20 maart,
29 mei, 28 augustus, 25 september, en 23 november. De vergaderingen van de muziekcommissie
kunnen op verzoek worden bijgewoond.
De muziekcommissie behandelde in haar adviserende rol met name de navolgende onderwerpen:
 Het meerjarenplan.
 Kwaliteit van het koor.
Uiteraard stond 2017 voor een belangrijk deel in het teken van het in muzikaal opzicht succesvolle
Moederdagconcert, met de solisten Niels Geusebroek en Tania Kross. Een groot deel van de
werkzaamheden werd verricht door de projectgroep waarin ook leden van de muziekcommissie.
Tot de steeds terugkerende werkzaamheden van de muziekcommissie behoren, zoals vastgelegd in het
huishoudelijk reglement:
 Beoordelen van de muziekkeuze op voordracht leden en dirigent.
 Contacten opbouwen en onderhouden met organiserende instanties.
 Het bepalen van de (volgorde van) de uit te voeren werken.
 Engageren van solisten, gastkoren en begeleidende instrumentalisten.
 Inspecteren en reserveren van de uitvoeringslocaties.
 Het indien nodig adviseren van de koormeester m.b.t. opstelling koor.
 Opstellen van de Wie,Wat,Waar voorafgaand aan iedere uitvoering.
 Kopiëren, verspreiden, systematiseren, innemen en archiveren van bladmuziek.
 Produceren van digitaal of ingezongen studiemateriaal voor thuisstudie.
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Voor de meeste van deze werkzaamheden geldt dat deze zonder de enorme bijdrage van weinig, maar
gelukkig steeds meer leden niet tot een goed einde gebracht kunnen worden. De muziekcommissie is
zich bewust van het grote beroep dat op hen gedaan wordt en spreekt dank uit.
3. Uitvoeringen
Het koor heeft in 2017 twaalf optredens verzorgd. In bijlage IV D is een gedetailleerd overzicht van deze
optredens met datum, locatie, gelegenheid, gezongen werken, begeleiding en directie. Ook is daarin
aangegeven welke samenwerkingsverbanden we bij deze concerten zijn aangegaan. Van alle optredens
is uitvoerig verslag gedaan op de website, in ons Z&V magazine, en uiteraard, evaluerend, in de
nabesprekingen.











7 januari Nieuwjaarsreceptie met wisseling erevoorzitter in gebouw Z&V
4 mei dodenherdenking Grote of St. Bavokerk
14 mei Moederdagconcert Philharmonie
18 juni Padada Philharmonie
9 september Korenlint twee optredens: St. Josephkerk en in de eigen zaal
21 oktober Mannenkorenfestival Grote of St. Bavokerk
29 oktober medewerking Zauberflöte Philharmonie
26 november Hannie Schaft herdenking Groenmarkt- of Paterskerk
9 december Kerstkorenlint: twee optredens: Gravenzaal en Groenmarktkerk
17 december Kerstconcert Groenmarktkerk

4. Beknopte toelichting op enkele stukken
Vier keer uitgevoerd:



The Trouble with Women (K. Weil)
mede door bijdrage van koorsolisten door publiek zeer gewaardeerd;
Cantique de Jean Raçine (G. Fauré, arr. A.Vree)
stuk heeft inmiddels een vaste plaats in het repertoire van Zang en Vriendschap
Drie keer uitgevoerd:










Abide with me (W.H. Monk)
Wisselend van kwaliteit, uitgevoerd op 4 mei herdenking, Korenlint, Hannie Schaftherdenking
And so it Goes (B. Joel)
mede door bijdrage van ensemble door publiek zeer gewaardeerd;
Die Ehre Gottes aus der Natur (L. van Beethoven)
net als Landerkennung, Hear my Prayer, The Lost Chord komt dit stuk altijd goed tot recht.
Flame of Fire (N. Geusebroek, arr. A. Vree)
Moederdagconcert, Padada en, samen met Haarlems Kinderkoor, bij de Hannie Schaftherdenking
Laudate Dominum (H. Andriessen)
Korenlint, mede vanwege het Andriessen de Klerkjaar, Kerstkorenlint, Kerstconcert
O die Frauen (J. Brahms, arr A. Vree)
Moederdagconcert, Korenlint, Mannenkorenfestival
Pater Noster (A. de Klerk)
Korenlint, mede vanwege het Andriessen de Klerkjaar, Kerstkorenlint, kerstconcert
The Lost Chord (A. Sullivan)
Mannenkorenfestival, Kerstkorenlint, Kerstconcert.
Niet uitgevoerd:
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Soms meent de muziekcommissie een stuk voorlopig niet meer uit te voeren omdat de beoogde
kwaliteit niet gehaald kan worden binnen de beschikbare repetitietijd. In 2017 is geadviseerd het stuk
Dir, Seele des Weltalls (W.A. Mozart) voorlopig niet meer uit te voeren. Ondanks veel tijd en energie is
het koor er verder niet in geslaagd om Amour (J. Massenet) op voldoende niveau te brengen. Tot slot
Vriendschap (M. Hamel). Deel 1 van het door Zang en Vriendschap in 2015 aangekochte werk is eind
2016 voor het laatst uitgevoerd. Vanwege het volle concertprogramma is er geen ruimte gevonden om
aan deel 1 (en eventueel 2) in 2017 repetitietijd te besteden.
5. Ensembles
De muziekcommissie heeft in 2017 voorzichtig invulling gegeven aan de wens van bestuur en leden om
het repertoire, daar waar dat meerwaarde heeft, op een andere manier te presenteren. Zo kreeg bij het
Moederdagconcert het arrangement van And so it Goes door enkele strofen in een ensemble te zingen,
meer diepgang, en kreeg The Trouble with Women extra schwung door solo bijdragen van drie van onze
koorleden.
6. Kwaliteit van het koor
Was in 2016 een belangrijk thema, indirect óók voor de muziekcommissie, hoe wij nieuwe leden konden
werven, in 2017 heeft de muziekcommissie de vergaderingen voor een belangrijk deel gewijd aan de
vraag hoe in muzikaal opzicht de kwaliteit van het koor verder omhoog kan.
De kracht van Zang en Vriendschap ligt immers in vriendschap, maar uiteraard ook in de zang.
Naast zeer geslaagde optredens waren er ook optredens waarbij de muziekcommissie meende dat het
koor niet altijd op het voor Zang en Vriendschap gewenste en ook haalbare niveau heeft gepresteerd.
De muziekcommissie heeft zich gebogen over gedetailleerde voorstellen gedaan door de dirigent, maar
ook voorstellen vanuit bijeenkomsten van leden en vanuit de muziekcommissie zelf. Dit thema loopt
door tot in 2018.

B. PR-COMMISSIE (COMMISSIE PR&COMMUNICATIE)
Werkzaamheden
De PR is in het verslagjaar actief geweest op een vijftal hoofdactiviteiten, te weten
concerten/uitvoeringen, evenementen, inzet eigen media, vrienden en fondsenwerving.
Aan de volgende concerten/uitvoeringen is gewerkt:
 Moederdagconcert
 Dodenherdenking
 Korenlint
 Holland Mannenkoren Festival
 Kerstconcert met Harlem Jive
De volgende evenementen kwamen aan de orde:
 Overdracht ere-voorzitterschap Schneiders-Wienen tijdens nieuwjaarsreceptie
 Rommelmarkt
 Korenlint
In veel gevallen werden contacten gelegd met de media, zoals het actief uitnodigen van de lokale en
regionale pers, het maken van persberichten en het met enige regelmaat doorspreken van
ontwikkelingen bij het koor en het gebouw.
Bij het de organisatie van het Moederdagconcert in 2017 was de PR betrokken bij de concertorganisatie.
Media-aandacht
Aan media aandacht heeft Zang en Vriendschap, net als in eerdere jaren, in 2017 geen gebrek gehad.
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Zang en Vriendschap heeft dit jaar meerdere publicaties in het Haarlems Dagblad gehad. Zo
was er aandacht voor de overdracht van het erevoorzitterschap tijdens de
Nieuwjaarsreceptie. Ook werd een aankondiging en zelfs een recensie van het
Moederdagconcert gepubliceerd. Dat gold ook voor het door Zang en Vriendschap
georganiseerde Holland Mannenkoren Festival. Daarbij stonden ook grote foto’s. Ons
optreden tijdens Korenlint werd ook nog kort gememoreerd. Hierover kunnen we meer dan
tevreden zijn. Helaas was er geen aandacht voor het Kerstconcert.
In de huis-aan-huis-bladen Haarlems Weekblad, De Haarlemmer en Haarlems Nieuwsblad
hebben meerdere malen publicaties gestaan. Vooral rond de erevoorzitter wisseling en de
aankondiging van Moederdagconcert. Ook stonden we met foto in het Haarlems Weekblad
in een collage over het Korenlint. Het Holland Mannenkoren Festival werd in alle bladen
aangekondigd. Maar helaas geen redactionele aandacht rond het kerstconcert. Reden
geven de kranten een zekere vorm van ‘Zang en Vriendschap-moeheid’. Toegegeven; we
staan een aantal maal per jaar in de krant. Jammer dat de aandacht wegblijft, maar het is
ook een compliment. Er gebeurt tenslotte altijd iets bij ons. In het Haarlems Weekblad
stond in het najaar nog een paginagroot interview met voorzitter Bert Koopman. Slechts
weinigen zullen dit gelezen hebben, aangezien het slechts in het verspreidingsgebied
Schalkwijk werd uitgegeven.
Ons optreden tijdens de Hannie Schaftherdenking samen met Het Haarlems Kinderkoor
werd aangekondigd op radiozender Haarlem 105 en in het Haarlems Dagblad.

Aan media-aandacht geen gebrek, maar de kunst is doceren.
Inzet eigen media
 Website: het aantal bezoekers is door de nieuwe vormgeving van de website gestegen.
Mede oorzaak is de betere vindbaarheid van de website via Google.
 Facebook: steeds meer wordt Facebook ingezet om de evenementen en concerten aan te
kondigen en te promoten. We hebben 286 volgers. Een stijging met 10% t.o.v. het jaar
ervoor. De groei zet gestaag door.
 Het in 2015 gestarte Twitter-account wordt nauwelijks gebruikt. Als er een nieuwe visie op
online communicatie komt, nemen een beslissing hoe dit account in de toekomst in te
zetten dan wel te laten slapen.
Fundraising
Op het gebied van fundraising hebben afgelopen jaar een aantal veranderingen plaats gevonden. Zo zijn
de activiteiten voor de Anjeractie (Prins Bernhard Cultuurfonds) en de deelname aan De Grote Clubactie
gestopt. Reden hiervoor is de beperkte opbrengst afgezet tegen de inspanningen die hiervoor geleverd
werden.
Nadat er in eerdere jaren afscheid genomen was van het idee is afgelopen jaar op initiatief van de PR
commissie (met name door Aad vd Stoop, met hulp van de penningmeester en Leo Standaert) een slag
gemaakt met het benaderen van fondsen om op die manier concerten (Moederdagconcert) en
evenementen (Holland Mannenkoren Festival) financieel dragelijker te maken. Dat is zeer succesvol
geweest. Van deze fondsen zullen wij in de toekomst vaker gebruik gaan maken. Hier wordt serieus
werk van gemaakt.
Daarnaast heeft Fedde Reeskamp een online crowdfunding ten bate van het Moederdagconcert gestart,
met gedeeltelijk succes. Gezien de opbrengsten, veelal van eigen zangers en de hoge afdracht aan de
organisatie die deze crowdfunding faciliteert, is het de vraag of hier in de toekomst middels deze vorm
wordt doorgegaan.
Vrienden
Eind 2017 heeft Zang en Vriendschap 113 (vorig jaar 130) vrienden, waarvan 17 zakelijke vrienden (gelijk
aan vorig jaar). Daarnaast worden wij gesteund door 5 concertabonnees en donateurs (vorig jaar 15).
Peter Kemper is binnen de commissie PR&Communicatie verantwoordelijk voor de Vrienden (particulier
en zakelijk). Het aantal vrienden is ten opzichte van vorig jaar gedaald. De oorzaak hiervan ligt in het
opschonen van het vriendenbestand. Peter Kemper heeft hier een flinke slag in gemaakt.
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De nieuwsbrief voor de vrienden is dit jaar zoals afgesproken twee maal verstuurd. Deze wordt
grotendeels via e-mail verspreid. Niet alleen om de kosten te drukken, maar het is tenslotte de moderne
manier van communiceren. Vrienden en zakelijk Vrienden krijgen deze brief. De verschijning van de
nieuwsbrief is geborgd binnen de nieuwe vorm waarin de commissie PR & Communicatie nu werkt.
Organisatie
De PR-commissie bestond uit Rick van der Burg (voorzitter namens het bestuur), Peter Kemper
(coördinator Vrienden), Aad van der Stoop (coördinator Kledingcommissie en commissie Vrienden),
Peter Teijmant en Rob Steijger.
In het laatste kwartaal van 2017 zijn nieuwe afspraken gemaakt voor de samenwerking binnen de
commissie. De commissie heet voortaan commissie PR&Communicatie, aangezien het takenveld breder
is geworden. De posten zijn als volgt verdeeld: Rick van der Burg (voorzitter, media, sponsoring),
Wilfried van der Bles (coördinator VerenigingsMagazine), Rob Steijger (coördinator
Concertaangelegenheden), Aad van der Stoop (coördinator Kledingcommissie, zakelijk vrienden), Peter
Kemper (coördinator Vrienden, incl. Zakelijk vrienden), Ed Kruisheer (coördinator evenementen), Jan
Zander (online communicatie).
De redactie van het VerenigingsMagazine bestaat uit:
Wilfried van der Bles (hoofd- en eindredactie), Rick van der Burg (adviseur samenstelling, redactie) Jan
Zander (redactie), Rob Steijger (redactie), Chuck Hurd (lay-out), Paul Daas (verzending).
De kledingcommissie bestaan uit: Aad van der Stoop (coördinator), Jan van de Manakker en Rick van der
Burg.
De commissie Vrienden bestaat uit: Peter Kemper (coördinator), Aad van der Stoop (zakelijk vrienden),
Arend Bultman.
De redactie Online bestaat uit: Jan Zander (coördinator website, Facebook, YouTube), Dick Kreuger
(Facebook), Jan Koet (YouTube), Rick van der Burg (website, Facebook, Twitter) en Roel ’t Jong (backoffice website), Fedde Reeskamp (ledendeel website).
Vergaderingen
De commissie PR&Communicatie komt maandelijks op de eerste dinsdagavond van de maand bij elkaar
voor afstemming.

C. ACTIVITEITENCOMMISSIE
De activiteitencommissie organiseert activiteiten voor en door de koorleden, zodat de saamhorigheid
wordt versterkt. Doel van de commissie is vooral ‘het cement van de vereniging cq ‘ons verenigd pogen’
te versterken’. In het koor gaat het om de zang én de vriendschap. Het verenigd pogen wil zeggen dat
wij vanuit onze vriendschap zo goed mogelijk willen presteren als koor en zangers.
In 2017 werden de gebruikelijke activiteiten georganiseerd: Nieuwjaarsreceptie, Oudjaarsavond,
Rommelmarkt, Fietspuzzelrit, Kerstversiering van de zaal, biljarttoernooi, tennistoernooi o.l.v. Paul van
Hout, de haringparty ter gelegenheid van de laatste repetitie voor de zomer o.l.v. René Vestering, en de
schaaksimultaan tegen Huub Elzerman. Het betekende veel werk voor de leden van de commissie:
Peter Kemper (voorzitter/trekker), Gerard Bonke, Paul van Hout en Peter Teijmant en voor allen die
hand- en spandiensten hebben geleverd, zoal met name Han van Daalen, Wim Harskamp, Jan van
Leeuwen en Leo Captein.

D. LIEF- EN LEEDCOMMISSIE
De commissie bestaat uit het lid Peter Kemper.
Het afgelopen jaar zijn er zieken bezocht met een fruitmand of bloemen, verjaardagskaarten gestuurd,
jubilarissen bezocht en kerststukjes rond gebracht.
Er zijn 35 mensen bezocht. Onze hartelijke dank voor uw giften in de wekelijkse collecte zak.
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Financieel verslag lief en leed 2017:
1 januari 2017 was er in kas aanwezig
inkomsten 39 weken
uitgaven
1 januari 2018 is er in kas aanwezig

113,60
707,67
-595,04
226,23

Financieel verslag 2017 Loterij van Piet:
1 januari 2017 was er in kas aanwezig
inkomsten 39 weken loterij Piet van Meurs sinds 1981
Afromen naar Penningmeeste
1 januari 2017 is er in kas aanwezig

163,94
463,00
-500,00
126,94

E. REISCOMMISSIE
De commissie bestond bij de aanvang van het verslagjaar uit de heren Diedrich, Van Hout, Ruitenbeek
en Wijnberg. Aan het einde van het jaar heeft de commissie afscheid genomen van Almast Diedrich die
ruim 10 jaar lid was van deze commissie.
Gedurende het verslagjaar is de reiscommissie een aantal malen bijeen geweest om zich te beraden
over het organiseren van de volgende concertreis. Ook nu weer was de doelstelling, dat een concertreis
wordt georganiseerd voor alle zangers plus hun aanhang. Je gaat mee tenzij je absoluut niet kan.
Daarvoor is een interessante programmering van belang welke tegen aanvaardbare kosten kan worden
gerealiseerd. Tijdens de najaarsvergadering heeft de commissie hierover aan de ledenvergadering een
tussenrapportage verstrekt. In het afgelopen jaar is gewerkt aan de voorbereiding van deze vijfdaagse
concertreis, die in mei 2018 gaat plaats vinden.
De reis zal niet alleen gaan naar Dresden en omgeving, maar ook zullen Düsseldorf en Solingen worden
bezocht. Uiteraard zullen we diverse optredens gaan doen. Naar verwachting zullen we zelfs een aantal
liederen zingen in de Dom van Keulen. Voor Solingen wordt nauw samengewerkt met het oudste
mannenkoor van Duitsland, die Bergischen van 1801. Een deputatie van dit koor is ontvangen tijdens
het Haarlemse Korenlint.
De reis zal worden uitgevoerd met de Pelikaan inmiddels onze vaste reisorganisator. Met deze
organisatie is veelvuldig contact geweest over hotels, locaties, optredens en uiteraard de prijs van deze
5 daagse concertreis. Verder heeft de reiscommissie ook overlegd met dirigent, muziekcommissie en
bestuur.
Vanuit de reiscommissie is op eigen kosten in 2017 een voorreis gemaakt naar Solingen. Dresden zal op
dezelfde manier in februari 2018 nog in kaart worden gebracht. De reissom kon beperkt blijven tot
€460,= door de bijdragen vanuit de diverse ledenacties. De deelnemers zullen nog geïnformeerd worden
over de Festmittag in maart. Als naam van het periodiek dat tijdens de reis weer in een dagelijkse
uitgave gaat verschijnen, is gekozen voor 'Der Eulenspiegel van 1830'. Inmiddels zijn als voorproefje al
een tweetal edities in het verslagjaar verschenen.

F. BOUWCOMMISSIE
Het jaar 2017 is voor Het Gebouw een rustig jaar geweest.
We hebben wat problemen gehad met de elektra. Na onderzoek bleek dat de boiler in de kelder de
grote boosdoener was van dit probleem. Er is meteen een keuze gemaakt om de boiler niet te repareren
maar te vervangen voor een close in boiler.
Tevens is er voor gekozen om een groot onderhoud in het elektra te starten.
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Gezien de verandering die er in de komende jaren op stapel staan is Kees van Veen bereid gevonden om
samen met de commissaris René Vestering en Dick Kreuger een bouwteam te vormen.
Het jaar 2018 gaat op bouwkundig gebied weer een belangrijk jaar worden. Tijdens de algemene
ledenvergadering zal hierover meer informatie worden verstrekt.

G. BARCOMMISSIE
De barcommissie kende in 2017 een intensief jaar. Na het plotseling overlijden van steunpilaar Martin
Schipper in december 2016 moesten taken worden overgenomen en na enkele maanden bleken vooral
Han van Daalen en Wim Harskamp wel erg zwaar belast te worden. Zij kondigden aan dat zij vanaf de
zomer van 2017 minder uren voor de bar, de barcommissie en het gebouw wilden gaan draaien. Voor
Dick Freling (ook bestuurslid ‘exploitatie gebouw’) onderstreepte dit de urgentie om nieuwe verse
krachten te mobiliseren. Met steun van voorzitter Bert Koopman is gezocht om bestaande taken te
knippen in kleinere taken die over meer mensen kunnen worden verspreid. Deze operatie is redelijk
gelukt en de taakverdeling is nu als volgt:














Dick Freling (lid barcommissie en bestuurslid ‘exploitatie gebouw’) verzorgt de verhuur en
zorgt voor de link met het bestuur, en behaalde in 2017 het diploma Sociale Hygiëne,
Wim Harskamp (lid barcommissie) doet de coördinatie/indeling van de bardiensten en is
aanspreekpunt voor de barploeg,
Jan van de Manakker (lid barcommissie, nieuw toegetreden als opvolger Martin Schipper)
verzorgt de inkoop en het voorraadbeheer,
Cees Marchand (lid van de barcommissie) beheert de financiën van de bar en verzorgt de
BTW-aangifte,
Han van Daalen (lid van de barcommissie) doet het “klein beheer”, maakt de zaal gereed
voor gebruik en coördineert de schoonmaak,
Marianne van de Manakker (nieuw toegetreden) is het aanspreekpunt voor de damesvrijwilligers,
John van Wonderen opent op de repetitie-avonden van Zang en Vriendschap de zaal en
verzorgt koffie/thee totdat de dames-vrijwilligers zijn gearriveerd,
de dames staan op maandagen tot ca. 23.30 uur, daarna nemen vrijwilligers en/of
bestuursleden de bardiensten over. Dit waren in 2017 Almast Diedrich, Fedde Reeskamp,
Rick van der Burg, Jan Koet, René Vestering, Dick Freling,
Dick Kreuger maakt op de maandagen de zaal gereed voor de repetitie,
Jan van de Manakker doet dat op de dinsdagen,
Han van Daalen, Cees Marchand en Henk Timmerman doen dat afwisselend op de
woensdagen,
Johan Breuker, Wilfried van der Bles en Paul van Dijk hebben zich aangemeld bij de
barvrijwilligers.

Met bovengenoemde verdeling zijn de werkzaamheden voor de ‘oude kern’ wezenlijk verlicht.
Bovendien is het streven om alle barvrijwilligers meer te informeren en bij de gang van zaken te
betrekken. Zo zijn alle barvrijwilligers in augustus bijeen geweest om de zaken voor het nieuwe
seizoen door te spreken en voor te bereiden. En er is de traditie ontstaan om de laatste repetitie in
juli af te sluiten met een ‘haringparty’. Ook In 2016 zijn voor die haringparty alle barvrijwilligers
uitgenodigd als gast van ‘Het Gebouw’ als geste voor hun gewaardeerde werk. Op die avond gaat het
bestuur achter de bar staan.
De barmedewerkers in alfabetische volgorde zijn nu: Ria Baars, Wilfried van der Bles, Gerard Bonke,
Paul van Dijk, Rick van der Burg, Johan Breuker, Ans Captein, Han van Daalen, Wera van Daalen, Dick
Freling, Cor de Groot, Wim Harskamp, Els Hemelrijk, Aaltje IJff, Jan Koet, Dick Kreuger, Marian van
de Manakker, Fedde Reeskamp, Els van Riel, Hanneke Schipper, Piet Scholten.
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De schoonmaakploeg bestaat uit Marian v.d. Manakker, Wera en Han van Daalen en Gerard Bonke.
Vermeldenswaard is dat er in 2017 in samenwerking met het Rode Kruis een cursus/training is
georganiseerd om de AED te bedienen. Dit apparaat is al enkele jaren geleden in de zaal
opgehangen, maar er waren te weinig mensen die er mee om konden gaan. Meer dan 20
barvrijwilligers en koorleden hebben de cursus van drie avonden gevolgd, en zij hebben het
‘certificaat reanimatie’ gehaald.
De barcommissie kwam in 2017 drie keer apart bijeen voor overleg: 11 april, 10 juli en 31 oktober.
De aandacht ging vooral naar de nieuwe taken en taakverdeling, het inwerken van de nieuwe
mensen, het voorbereiden van het overleg met alle barvrijwilligers, het plannen van bardiensten en
het bespreken van lopende zaken rond de exploitatie van de bar. En zoals gemeld, Jan en Marian van
de Manakker werden beide welkom geheten als nieuwe leden van de barcommissie. Naast de drie
vergaderingen worden veel zaken kort gesloten rond de wekelijkse repetities van het koor, via de
email en de telefoon.
Gebruik van de zaal
in 2017 is de zaal 257 maal gebruikt (zie onderdeel IV, bijlage C), ruim 15% meer dan het jaar
daarvoor. De huuropbrengst van de zaal was met € 19.541,00 bijna 12 % hoger dan in 2016.
Baromzet
in 2017 had de Bar een omzet van € 29.253,00 incl. BTW en € 25366,00 excl. BTW.

H. REDACTIE VERENIGINGSMAGAZINE
De redactie bestond in 2017 uit Paul Daas (hoofdredactie), Chuck Hurd, Harry Wijnberg (beiden
opmaak) en Rick van der Burg (formule en inhoud). Almast Diedrich heeft ook het afgelopen jaar het
eindproduct voordat het naar de drukker ging steeds nog eens kritisch doorgenomen.
De leden hebben zich tijdens de enquête van afgelopen jaar uitgesproken voor het behoud van het
magazine. Ook hebben zich enkelen aangemeld om te gaan helpen met het blad. In de
voorjaarsvergadering is daarom vastgesteld dat we doorgaan met het magazine.
Het magazine is afgelopen jaar echter slechts drie maal uitgekomen en de totstandkoming verliep
moeizaam. Reden hiervoor was de dunne spoeling binnen de redactie en het feit dat bijna alle
redactieleden nog actief in het werkende leven staan.
Om meer slagkracht te krijgen is afgelopen december met hulp van de extra coördinerende handen
van de voorzitter het derde magazine verschenen. Daarbij is gelijk gewerkt aan de komst van een
nieuwe redactie. Paul Daas gaf namelijk aan niet meer in de gelegenheid te zijn om de
totstandkoming van het blad te kunnen trekken en Harry Wijnberg en Rick van der Burg moesten
ook hun actieve taken neerleggen gezien hun drukke werkzaamheden.
De nieuwe redactie, die al flink aan de slag is, bestaat uit: Wilfried van der Bles (hoofdredactie), Rob
Steijger en Jan Zander. De redactie zal de leden die zich hebben aangemeld vragen om te helpen met
de productie van kopij. Ideeën en teksten van iedereen zijn welkom, meld u aan bij Wilfried van der
Bles. Chuck Hurd blijft de lay-out verzorgen en Paul Daas de verzending. Rick van der Burg blijft als
PR-commissaris en bestuurlijk verantwoordelijk betrokken bij het magazine, zij het meer op de
achtergrond, maar altijd met raad en daad.
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IV BIJLAGEN

A. ONTWIKKELING LEDENBESTAND
Ledenaantal
e
1 tenoren
e
2 tenoren
Baritons
Bassen
Zingende leden

01-01-2017
11
19
22
20
72

Niet zingende ereleden
Overige niet-zingende leden
Niet-zingende leden

Erbij
3
3
1
3
10

2
3
5

Eraf
2
2
4
8

01-012018
12*)
20*)
23
19
74
2
5
7

2
2

Totaal aantal leden
77
12
8
PM Zingende ereleden en
3
leden verdienste
e
e
*) Eén van de zangers is van de 2 tenoren overgestapt naar de 1 tenoren.

81
3

B. OPKOMST BIJ REPETITIES EN CONCERTEN

aanwezigheid koor 2017 in procenten
aanwezigheid stemgroepen in 2017 repetities
aanwezigheid stemgroepen in 2017 concerten
82%

70%

baritons

76%

73%
53%

bassen

64%

tenoren 1

84% 79%

tenoren 2

79%

67%

gemiddeld koor

In 2017 was het repetitiebezoek over de gehele linie even hoog als in 2016, namelijk 79%. 1in
2015 en 2014 lag de opkomst bij repetities hoger: 80 respectievelijk 85 %.
De opkomst bij concerten was vorig jaar niet in het jaarverslag opgenomen.

C. ZAALVERHUUR
Niet eerder werd in de afgelopen tien jaar de zaal zo vaak gebruikt als in 2017. De stijging in 2017 heeft
vooral te maken met het feit dat Harlem Nocturne het hele jaar onze zaal heeft gebruikt, terwijl zij in
2016 pas vanaf april bij ons hun vaste repetitie-avond kregen. De cijfers zijn exclusief commissie- en
bestuursvergaderingen.
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Huurder

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Z&V Repetities

44

40

40

42

44

41

42

47

53

43

Z&V Stemvorming

3

-

6

6

8

9

-

6

-

-

Z&V Diversen

16

12

20

12

15

27

60

54

56

56

OKK Repetities

43

44

43

41

40

44

43

42

43

42

COV Repetities

44

42

42

43

45

44

43

44

46

45

Harlem Nocturne Repetities

41

27

Knipkaartkoor

8

9

8

9

9

8

9

9

8

7

Café Zanzara

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

Con Tutti

8

6

8

7

9

8

8

7

8

7

Musilenzio

7

7

-

-

-

-

-

-

-

-

Repetitie overige

12

10

11

8

7

9

5

13

3

3

Concerten

17

11

16

17

12

15

17

18

13

15

Diverse verhuur

10

2

7

9

4

12

7

7

9

9

222

205

198

193

234

247

239

227

Totaal

257

217

2008

ZAALVERHUUR per maand 2017
Huurder

jan

feb

mrt

april

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Tot.

Z&V Repetities

4

4

4

3

5

3

3

1

4

5

5

3

44

Z&V Stemvorming

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Z&V Diversen

4

3

1

-

2

-

1

1

1

1

1

1

16

OKK Repetities

4

4

4

4

5

4

2

-

4

5

4

3

43

COV Repetities

3

4

5

4

5

4

2

1

4

4

5

3

44

Harlem Nocturne repetities

4

3

5

3

2

6

3

1

4

2

5

3

41

Knipkaartkoor

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

8

Café Zanzara

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

1

-

4

Con Tutti

1

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

-

8

Musilenzio

1

1

1

1

1

-

-

-

-

1

-

1

7

Repetitie overige

2

1

-

1

2

2

-

-

2

2

-

-

12

1

-

-

3

2

-

1

1

4

1

17

1

-

1

1

-

-

2

1

2

-

10

Concerten

1

Diverse verhuur
Totaal

3
2

26

27

25

19

20

21

10

8

24

24

D. GEZONGEN WERKEN, DIRECTIE EN BEGELEIDING EN
SAMENWERKING
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15
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BIJLAGE V VERKLARING KASCOMMISSIE
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Reactie bestuur op Verklaring Kascommissie
Het bestuur is blij met de aandacht die de kascommissie in haar verklaring vraagt voor de juistheid van
de administratieve procedures en de zorgvuldige toepassing ervan. Naar ons oordeel is de juistheid en
de zorgvuldige toepassing geborgd, al is de actualiteit voor verbetering vatbaar.

1. Akkoord/paraaf penningmeester op boekingsstukken
In de ‘financiële huishouding’ van Zang en Vriendschap is een onderscheid gemaakt tussen
budgethouders, de betalende instantie (penningmeester) en de registratie (boekhouder). De
verschillende leden van het bestuur zijn budgethouder en geven de z.g. prestatieverklaring op facturen,
anders gezegd ze keuren facturen goed. De penningmeester betaalt en de boekhouder registreert de
betalingen.
De facturen hebben dus in principe een handtekening/paraaf van de budgethouder en een betaling door
de penningmeester alvorens ze geregistreerd worden. Indien de budgethouder niet bereikbaar is of het
een standaard (kleine) factuur betreft geeft de penningmeester de prestatieverklaring. Het
brondocument gaat altijd naar de boekhouder. Dit is de staande procedure bij grofstoffelijke facturen.
Naar ons oordeel is hier sprake van een toereikende functiescheiding.
Bij facturen die via de mail binnenkomen vraagt de penningmeester, uit een oogpunt van
doelmatigheid, de prestatieverklaring via de mail aan de budgethouder – zoals in het geval van
dirigenten en/ of begeleiders. De factuur wordt met de goedkeuring van de budgethouder
doorgezonden aan de boekhouder. De penningmeester betaalt. In dit geval is de borging de combinatie
van factuur en goedkeuring die voorafgaan aan de betaling. De boekhouder ziet deze borging. De
penningmeester fiatteert in deze situatie door het uitvoeren van de betaling. Er wordt niet aanvullend
geparafeerd.
Bij een aantal facturen via de e-mail is sprake van abonnementen die maandelijks betaald moeten
worden – zoals het abonnement op e-boekhouden. De bedragen liggen per maand/jaar vast. Hier vind
standaard incasso plaats dan wel betaalt de penningmeester op basis van het contract. Hier wordt niet
geparafeerd.

2. Tijdigheid aanlevering facturen aan de boekhouding
De aanlevering van de fysieke facturen kan door de afstand enige tijd in beslag nemen. In gevallen waar
dit nodig is wordt hierin voorzien door het maken en verzenden van een scan van de betreffende
factuur aan de boekhouder. Hierdoor kan de boekhouding actueel blijven. Verbetering van de tijdigheid
is te bereiken door de betaalde facturen standaard direct na de betaling te scannen en te verzenden.

3. Controle banksaldi
De banksaldi kunnen bij de boekhouder gecontroleerd worden. De boekhouder heeft een
raadpleegbevoegdheid voor de ING-rekening. Dit geldt niet voor de (kleine) Roparco rekening. Een
raadpleegbevoegdheid is wel gewenst. Mocht dit moeilijk te realiseren zijn dan valt te overwegen deze
rekening – gezien het beperkte belang – op te heffen.

4. Lief en leed
Er is bewust voor gekozen de inkomsten en uitgaven voor ‘Lief en Leed’ in een extra comptabele
administratie te laten. Het betreft een geldstroom van beperkte omvang met kleine transacties die de
financiële administratie onnodig zou belasten. Deze extra comptabele administratie valt wel onder de
controle door de kascommissie.

5. Incasso contributie
Wij zijn een voorstander van de inning van de contributie via incasso. Niet ieder lid is echter
gecharmeerd van deze wijze van betalen. Het blijft ons streven om iedereen via automatische incasso te
doen betalen, maar wij respecteren hierbij de opvattingen van het individuele lid.

6. Evaluatie boekhoudpakket
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Prima idee. Wordt in 2018 opgepakt.

JAARVERSLAG 2017 VERENIGING KONINKLIJK HAARLEMS MANNENKOOR ZANG EN VRIENDSCHAP

vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 26 maart 2018

