
 
 
 Agenda Algemene Leden Vergadering KNZV Limburg 9 oktober 2021 in 

 Oolderhof, Broekstraat 35 te Herten ( parkeren aan achterzijde). 

 

 Aanvang 10:00u. 

1. Opening, welkom en mededelingen door waarnemend voorzitter Leo Zeegers. 

1 minuut stilte voor alle overleden zangers van onze koren mede ten gevolge van 

corona en het overlijden van onze oud bibliothecaris en Erelid KNZV-Limburg,  

de heer Pierre Gerits in 2021. 

Mededelingen: Verslag vorige Algemene Ledenvergadering en bijbehorend financieel 

verslag reeds digitaal goedgekeurd in april 2021. 

 

2. Bestuurssamenstelling en mutaties 2021/2022 

Door het aftreden van voorzitter Herman Janssen op 1 maart 2020, het plotselinge 

overlijden van bestuurslid Bert Thimister op 31 maart 2020, het vrij plotselinge 

stoppen van secretaris Henk Clevers in november 2020 werd de taak van voorzitter 

en secretaris tijdelijk waargenomen door vicevoorzitter Fer van de Winkel, die tevens 

deel ging uitmaken van het landelijk bestuur van KZNV Nederland.  

Het bestuur werd gelukkig versterkt met de komst van Olaf Schouten als 2e secretaris 

en notulist en Leo Zeegers die het vicevoorzitterschap overnam. 

Op 9 december 2020 werd het bestuur verblijd met de aanmelding van Martin 

Dieteren (lid mannenkoor Si-Tard), Martin is eerder bestuurslid geweest van het 

KNZV (zijn termijn was verlopen in 2015). Officiële benoeming kan eerst plaatsvinden 

in het ALV jaar 2021.  

Jan Besouw gaf in maart 2021 te kennen te willen stoppen als bestuurslid en is 

inmiddels afgetreden. 

Het bestuur draagt derhalve Martin Dieteren voor te benoemen als bestuurslid 

Aftredend in voorjaar 2022 en niet meer herkiesbaar is Wim Wittenbernds, voor Wim 
Wittenbernds heeft het bestuur inmiddels een opvolger gevonden in de persoon van 
Henk Reinders, lid van mannenkoor Si-Tard, die ook te kennen heeft gegeven als 
penningmeester te willen optreden in het bestuur. Het bestuur draagt derhalve voor te 
benoemen als bestuurslid Henk Reinders die de taak van Wim als penningmeester 
gaat overnemen en door Wim verder ingewerkt gaat worden. We zullen van Wim nog 
officieel afscheid nemen in de jaarvergadering van 2022. 
 
Aftredend 2021 en herkiesbaar voor 3e en laatste termijn is Fer van de Winkel. 
Het bestuur draagt Fer voor herbenoeming voor zijn laatste termijn. Fer zal het 
secretariaat van KNZV Limburg verzorgen. 
 
Leo Zeegers tenslotte heeft te kennen gegeven als waarnemend voorzitter te willen 
functioneren en zal ook Fer vervangen in het landelijk bestuur.  
 
Het bestuur is dus nog steeds naarstig op zoek naar een voorzitter voor KNZV 
Limburg. De hulp daarbij van u allen is zeer welkom. Tips kunt u aan het bestuur 
doorgeven. 
 

3. Beantwoording vragen van koren naar aanleiding van de digitale ALV 05-04-2021 
door secretaris. 
 



 
 

4. Verslag kascontrolecommissie bestaande uit :  
 
- namens het Koninklijk Roermonds Mannenkoor Ton van Beers en  
- Mannenkoor Lauwerkrans Mechelen Nick Abrahamsen. 
 

5. Benoeming nieuwe kascontrole commissie 2022. 
 

6. Concept begroting 2022, toelichting door Wim Wittenbernds. 
Het bestuur vraagt goedkeuring van de leden om in 2022 de contributie te verhogen 
van € 10,-/maand naar € 12,-/maand. 
In 2020 is de contributie verlaagt van € 12,50 naar € 10,-/maand vanwege de 
gezonde algemene reserve. Echter, we worden geconfronteerd met teruglopende 
inkomsten uit contributies van koren waarvan nu reeds bekend is dat ze einde van dit 
jaar gaan stoppen, bovendien is de algemene reserve in de loop van 2020 en 2021 
ook weer teruggelopen wegens extra uitgaven. De penningmeester zal dit ter 
vergadering verder toelichten. 
 

7. Terugblik corona periode 2020/2021.  
Korte terugblik van bestuurlijke activiteiten door de secretaris. 

  
8. Terugblik YouTube repetities “Zingen met Hennie” en terugblik/evaluatie “Startup” 

concert van 11 september jl. in Thorn door onze muziekadviseur Hennie Ramaekers. 
Wat heeft ons deze digitale repetities en startup concert geleerd en opgeleverd? 
 

9. Plannen KNZV Limburg voor 2022.  
Toelichting door de waarnemend voorzitter en door Hennie Ramaekers, gedacht 
wordt aan een optreden van een KNZV-projectkoor bij gelegenheid van: 
- herdenking 20 jaar invoering Euromunt in 2002 en  
- herdenking 30 jaar ondertekening Verdrag van Maastricht 1992 
- te organiseren in het najaar 2022. 
 

10. KNZV landelijk: Nieuws en ontwikkelingen door de waarnemend voorzitter en de 
secretaris. 
Onder andere: - Beleidsplan “Zingen met perspectief”, - PR-activiteiten,  
- stimuleringsregeling voor koren, - verzekeringspakket, - Femu, - Buma,  
- Koornetwerk, etc. 
 

11. Rondvraag. 
 

12. Sluiting van de vergadering met het zingen van ons Limburgs Volkslied o.l.v. Hennie 
Ramaekers. 
 

13. Lunch. 
 

  
  
 Maastricht, 29-9-2021 
  
 Bijlage: Concept begroting 2022. 


