
1 
 

 

 

Ledenvergadering “Zingen voor je leven-Nijmegen  

d.d.do. 25 maart 2021  

 

Aanwezig: Wim Kuipers, Frohmut Knie, Anadya Wouters, Sietske van der Honing, Arnold 
Thoben, Mariëtte Deuss, Teddy van Hulzen, Kitty van der Reis, Anneke Schollaert, Olga van 
der Linden, Lies Thoben- de Kort, Wiria van Gent, Marjan Jacobs, Shannon Suijkerbuijk, 
Nicoline Kwast, Ellen Robberecht, Jean Leenders, Lucia van Amsterdam, Ryan Niemeijer, 
Anita Ruster, Adrianne van Bemmel, Mary Koedoder, Mariska van Dodewaard  
 
1) Welkom 
Een online ledenvergadering; toch zijn er voldoende leden om rechtsgeldige besluiten te 
kunnen nemen.  
Wim Kuipers verwelkomt alle koorleden. We sturen vele goede gedachten naar de leden, die 
momenteel ziek zijn.  
 
2) Mededelingen: 

 Vanochtend had Zingen voor je Leven Nijmegen de 33e online repetitie. We zijn 
Anadya en Frohmut zeer erkentelijk voor hun inzet. Wat bijzonder dat we, ondanks 
Corona, elkaar elke week online mogen ontmoeten. Voor elke repetitie praten we 
elkaar even bij, even informeren hoe het gaat met iedereen. Rond kwart voor tien is 
de ZOOM bijeenkomst daarom al open voor de leden. 

 De luisterspecial Touché zal waarschijnlijk in juni plaats vinden. Meer informatie vind 
je op onze website. 

 De film in Lux is in december uitgesteld. Deze activiteit zal zeker nog gehouden 
worden.  
 

3) Jaarverslag 2020 
Het jaarverslag 2020 is goedgekeurd. Mariska heeft het met plezier geschreven. 
Er zijn geen notulen van een ledenvergadering in 2020. We hebben toen een stemming 
gehouden, deze stemming is verwerkt in het jaarverslag. 
 
4) Financieel Jaarverslag 2020  
We hebben een negatief resultaat in 2020 en teren in op ons vermogen, wat vooral het 
gevolg is van de pandemie. 
We hebben ervoor gekozen hebben elke week te repeteren tijdens de lockdowns. De kosten 
voor de betaling van dirigenten is daardoor opgelopen in 2020.  
Corona heeft tevens consequenties gehad voor het ledenaantal en daarmee ook voor de 
inkomsten van de contributies. Er zijn afgelopen jaar vijf leden definitief gestopt. Drie leden 
hebben besloten hun lidmaatschap tijdelijk stop te zetten.  
In 2020 zijn er geen optredens geweest, waarmee we geld kunnen genereren. 
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Het financieel jaarverslag is gecontroleerd en goed gekeurd door de kascommissie. Tijdens 
de kascontrole is door de kascommissie een optelfout gecorrigeerd. 
Dankjewel Wiria van Gent en Ryan Niemeijer voor jullie bijdrage. 
Voor de kascontrole in 2021 hebben Wiria van Gent en Anneke Schollaert zich opgegeven. 

 
5) Begroting 2021  
Er is een tekort in de begroting van 2021. We kunnen niet quitte spelen door het dalende 
ledenaantal. Hoewel we een grote buffer hebben, dankzij de grote concerten in 2017 en 
2019, teren we in op ons geld. Er is een mogelijkheid om de contributies te verhogen. Het 
bestuur wil hier nog even mee wachten om het koor voor iedereen laagdrempelig te 
houden. 
 
De vraag is of iedereen mee wil denken naar mogelijkheden om meer donaties en/of 
sponsoren te krijgen. We hopen dat alle koorleden hun verantwoordelijkheid nemen om zich 
in te zetten meer donaties te krijgen.  
 
We hebben één vriend van ons koor: de moeder van Sietske maakt elk jaar 50 euro over. 
We hopen dat er meer vrienden bij komen. Mochten we weer een groot concert geven, dan 
krijgen alle ‘vrienden van het koor’ een gratis kaartje. 
Binnenkort krijgen de leden een brief en flyer om naar familie en kennissen te sturen. Een lid 
vraagt of we dit op de app kunnen zetten, want dat is makkelijker te delen. Soms is 
rechtstreeks vragen makkelijker om een sponsor te krijgen. De vraag is of flyers niet teveel 
kosten. We hebben nog veel flyers liggen, de kosten zijn zeer laag om deze te drukken. 
 
Er zijn deze ledenvergadering een aantal voorstellen gedaan. Een voorstel is om elk koorlid 
een donatie te laten doen. Een tip wordt gegeven om iets te doen voor een ander, zoals 
taart bakken, kaarten maken of een massage en vragen om een donatie voor het koor. Er 
zijn leden, die liever zelf vriend willen worden en hier al een toezegging voor doen. Een 
koorlid geeft aan dat het handig is om formulieren te maken, zodat sponsoren gebruik 
kunnen maken van de aftrekpost bij belastingaangifte. Opgemerkt wordt dat het voor 
sommigen een financieel zware periode is en dat niet iedereen een donatie kan veroorloven. 
 
Iedereen gaat akkoord met de begroting. 
Sietske houdt zeer accuraat onze financiën bij, daarvoor onze dank.  
 
6) Bestuurssamenstelling 
In de statuten is het rooster van aftreden vast gesteld, waardoor bestuursleden na drie jaar 
aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. 
In deze ledenvergadering kiezen we twee nieuwe leden voor het bestuur. Lya van den 
Hoogen heeft er voor gekozen geen bestuurslid meer te zijn. Lya, ontzettend bedankt voor je 
inzet als bestuurslid afgelopen jaren! 
Mariska van Dodewaard treedt af als secretaris en stelt zich wel verkiesbaar. Mariska van 
Dodewaard wordt unaniem gekozen tot secretaris. 
We hebben op de bestuursvacatures helaas geen respons gekregen. Echter Lucia van 
Amsterdam geeft tijdens dit overleg enthousiast aan dat ze graag wil toetreden tot het 
bestuur. Er volgt een stemming en Lucia van Amsterdam wordt unaniem gekozen tot 
bestuurslid.  
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Wim geeft aan dat het fijn samenwerken is in het bestuur en dat ieder bestuurslid de taken 
oppakt wat passend is.  
Jean stelt zich verkiesbaar voor de klankbordgroep van Kanker in Beeld. 
 
 
7) Rondvraag 

 In oktober 2022 bestaat Zingen voor je Leven Nijmegen tien jaar. We willen dat graag 
intern en extern vieren. Zijn er koorleden, die willen meedenken in een 
feestcommissie of heeft iemand leuke ideeën? Graag een mailtje als je je wilt 
aanmelden voor de feestcommissie. Nicoline geeft aan het leuk te vinden om hierbij 
te helpen. 

 Nicoline vraagt waarom er niet gekozen is voor een contributieverhoging. We willen 
het koor graag laagdrempelig houden. Echter de keuze om de contributie eventueel 
te verhogen sluiten we niet uit. 

 Marjan bedankt het bestuur hartelijk voor hun inzet.  

 Adrianne wijst op de zaterdag ochtenden waarop je live zangtraining kunt volgen bij 
‘Zing als vanZelf’. De informatie staat al op de website. 

 Mariska wil graag Mariëtte en Wim nog even in het zonnetje zetten. Mariëtte heeft 
zoveel kaarten verstuurd om koorleden te feliciteren of te bemoedigen. Wim zet zich 
met volle overgave in voor ons koor. 

 We sluiten af met een “Lang zullen we Leven” speciaal voor onze dirigenten en voor 
ons mooie koor. 
 

 

Besluiten/afspraken: 
- Voor de kascontrole in 2021 hebben Wiria van Gent en Anneke Schollaert zich 

opgegeven. 
- Zijn er koorleden, die willen meedenken in een feestcommissie voor het 10 jarig 

jubileum of heeft iemand leuke ideeën voor een intern en extern feest? Graag via de 
mail je aanmelden voor de feestcommissie voor september. 

- Formulier maken om teruggave belasting bij een gift gemakkelijker te maken. Sietske 
vraagt dit na bij Wiria. 

- De film in LUX wordt gepland, zodra het volgens Corona afspraken mogelijk wordt 
om naar de bioscoop te kunnen. 

- Informatie over de luisterspecial Touché is terug te vinden op de website. 
 
 
Mariska van Dodewaard 
Secretaris Zingen voor je Leven Nijmegen 
 

 
 


