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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VIVACE 13 februari 2014 
 
Aanwezig:     28 leden  
Afwezig met kennisgeving:     3 leden 
Afwezig zonder kennisgeving:   6 leden  
 
01. Opening van de ledenvergadering 
Door de voorzitter om 20.12 uur. In zijn woord van welkom heet Hugo Koole iedereen van 
harte welkom. Hij vertelt dat er veel in gang is gezet. Er is veel email verkeer zowel 
binnenkomend als uitgaand. Er gebeurt veel in de vereniging en dat is een goede zaak. Dit 
jaar 2014 is weer een nieuw hoogtepunt voor onze vereniging. We bestaan dit jaar 40 jaar. 
Daar zullen we het nog wel even over hebben zo meteen. De afmeldingen voor de repetitie 
moeten worden doorgegeven aan Hans van Dijk, de secretaris voor interne zaken. 
We maken er weer een gezellig jaar van met z’n alle. 
 
02. Notulen ledenvergaderingen 
De notulen van de ledenvergadering van 19 maart 2013 worden goedgekeurd er zijn geen 
vragen of opmerkingen.  
 
03. Jaarverslag 2013 
Na het voorlezen van dit verslag zijn er opmerkingen. Deze zullen worden aangebracht in het 
verslag. 
 
04. Financieel jaarverslag 2013 
De financiële stukken hebben de leden voor de vergadering al ontvangen. Opmerkelijk is dat 
er geen concert is geweest, wat door ons is georganiseerd. Dit heeft zijn weerslag op de 
financiën, want financieel is het afgelopen jaar 2013 goed gegaan. Er zijn geen vragen of 
opmerkingen en onder applaus wordt de penningmeester Enna Rorig bedankt voor haar 
accurate werkzaamheden. 
 
05. Verslag kaskommissie 
De kascommissie heeft op uitnodiging van de penningmeester de boekhouding van de 
vereniging gecontroleerd. Ze hebben goed werk verricht en konden geen verdachte 
transacties of handelingen vinden in deze administratie. Het verslag van de kascommissie 
wordt door Leny Weber voorgelezen, waarin het bestuur decharge wordt verleend voor het in 
het gecontroleerde boekjaar gevoerde financieel beleid. 
De voorzitter bedankt Leny Weber en Loes Jonker voor hun werk in deze commissie. .Leny 
Weber treedt nu af als lid van de kascommissie. Ankie Edelenbos, reserve lid van deze 
commissie, zal nu toetreden. 
Er wordt gevraagd naar een nieuw reserve lid. Annemieke van Zuylen is bereid om deze 
taak op zich te nemen. Met een instemmend applaus van de vergadering wordt aldus 
besloten. 
Kascommissie voor het boekjaar 2014 zal bestaan uit: 
Loes Jonker, Ankie Edelenbos en reserve lid Annemieke van Zuylen. 
 
06. Begroting 2014 
De begroting wordt goedgekeurd. 
 
07. Bestuursverkiezing 
Er zijn twee bestuursleden, die volgens het rooster van bestuurswisseling, aftreden. Beide 
bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld. Het zijn Hans van Dijk en Enna Rörig. Er 
zijn geen tegenkandidaten en beide worden onder applaus opnieuw gekozen door de 
vergadering. 
 
08. Promotie van concerten 
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De voorbereidingen voor ons jubileumconcert zijn in volle gang. Op 23 mei 2014 zullen we 
een uitvoering organiseren van de Maria Vespers van Monteverdi. Hiervoor is een draaiboek 
opgesteld. Er zijn een aantal teams geformeerd, die de taken uit het draaiboek zullen 
uitvoeren. Deze teams zijn al zeer actief bezig met hun werkzaamheden. Ook wordt er een 
nieuwe website voor de vereniging gemaakt. Er is een Facebook pagina gemaakt door 
Sandra Boks. De solisten zijn geregeld en ook het orkest is bekend. 
 
09. Programma 2014 en verder 
Het jubileum concert is op 23 mei 2014 in de Maria van Jesse kerk in Delft. 
Op 11 oktober 2014 is er een zogenaamd Inloopconcert in de oude kerk in delft. 
In 2015 kan er een Mattheus Passion mogelijk worden uitgevoerd of de Hohe Messe van JS 
Bach. Zeker is onze medewerking van een uitvoering van Ein Deutsches Requiem van 
Johannes Brahms georganiseerd door zangvereniging St. Michael. 
Er wordt vanuit de vergadering gevraagd of we dit jaar weer een herdenkingsdienst zullen 
opluisteren. In principe is dat ja, als we hiervoor gevraagd worden. 
De voor generale van het jubileumconcert is op 18 mei 2014 en de generale is op 20 mei. De 
kleding tijdens de uitvoering is zwart. 
   
10. Reiscommissie 
Mia van Marwijk, die lid is van de reiscommissie, meldt dat er in 2015 weer een reis wordt 
georganiseerd. De datum van de reis is van 16 tot en met 19 april 2015. Er is nog geen 
bestemming gekozen waar naar toe de reis zal gaan. Suggesties hiervoor zijn van harte 
welkom. Er zal over dit onderwerp nog een e-mail worden gestuurd. 
 
11. Jubilarissen en Dankzeggingen 
De volgende leden van de vereniging hebben in 2014 een jubileum. Het zijn Isabel Arends, 
Enna Rorig ( 12,5 jaar ), Mirjam Boks, Ankie Edelenbos ( 25 jaar ), Marijke van Leeuwen ( 30 
jaar ), Carin Haring, Hans van Dijk ( 40 jaar ). Ook onze dirigent Koos van Beurden heeft de 
40 jaar volgemaakt. Met bloemen en kusjes worden de jubilarissen gefeliciteerd. 
 
14. Rondvraag 
Fred Metman heeft een opzet voor de website klaar. Er wordt door hem gevraagd of er leden 
zijn die de website willen bekijken en beoordelen voor wat betreft functies en vormgeving. 
Hier wordt door Annemieke van Zuylen, Sybil Bentvelsen en Cynthia Reintjes op 
gereageerd. Zij zullen de website voor Fred bekijken. 
 
14. Sluiting 
Met dank aan de aanwezigen wordt de vergadering gesloten door de voorzitter. Hugo 
vermeldt hierbij dat het 40 jarige bestaan van de vereniging een belangrijke mijlpaal is. Hij 
zegt dat dit voor iedereen een herinnering moet zijn. Voor alle leden heeft het bestuur een 
klein cadeautje wat na afloop van de vergadering zal worden uitgereikt. 
 
  


