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U I T N O D I G I N G  

 
 

 
Het doet ons genoegen u uit te nodigen voor de algemene ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op 
woensdag 29 maart 2023 in de kerkzaal van de Bergkerk, Daal en Bergselaan 50a, Den Haag, aanvang 
21.00 uur. We repeteren die avond van 19.30 – 20.45 uur. Na afloop van de ALV is er gelegenheid met 
elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een drankje en een hapje. 
 

AGENDA 
1. Opening 
2. Ingekomen post 
3.  Notulen Algemene Ledenvergadering 30 maart 2022 
4. Jaarverslag 2022 secretariaat 
5. Jaarverslag 2022 organisatie 
6.  Jaarverslag muziekcommissaris 2022 
7. Jaarverslag penningmeester/administrateur 2022 
8. Verslag kascontrolecommissie, bestaande uit: Karel v/d Bos en Leo van der Wel 
9. Benoeming kascontrolecommissie: Leo v/d Wel en Cor Karens (reserve lid, volgt  

op de ALV) 
 
10. Begroting 2023 
 -Toelichting begroting 
 -Voorstel tot verhoging van de contributie per 1 juli 2023 tot € 21,00 per maand 
 
11. Bestuursverkiezing 
 De volgende heren zijn aftredend:  

-Miel Bregman, 1e secretaris, treedt af vanwege privé omstandigheden. Het bestuur stelt voor 
Gerard van der Wel  te verkiezen tot 1e secretaris voor een periode van 4 jaar  
-Wim Heijsteeg, 2e secretaris, is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Rob Taag te verkiezen  
tot 2e secretaris voor een periode van 4 jaar. 
-Eduard van Wilgen, organisatie, herkiesbaar voor een periode van 4 jaar 
-Dick Zeldenrust is met ingang van 01 februari 2023 om persoonlijke reden uit het bestuur 
getreden. Dick behoudt echter wel zijn functie als muziekcommissaris. Het bestuur honoreert 
daarmee het verzoek van Dick om geen bestuurslid meer te zijn, maar wel zijn wens om zijn functie 
van muziekcommissaris te blijven uitoefenen en waardeert dat in het bijzonder! Contact met het 
bestuur is en blijft hierbij een gegeven.  
 
Op voordracht van ten minste een tiende deel van het aantal leden (8), kunnen tot uiterlijk 18 
maart 2023 schriftelijk andere bestuurs-kandidaten opgegeven worden, die dan door het bestuur 
op de kandidatenlijst worden geplaatst, mits deze kandidaat/kandidaten zich bereid heeft/hebben 
verklaard de vrijgekomen functie(s) te vervullen 

 
12. Toekomst van CRM 

-Een kleiner wordend CRM met een beperkte aanwas roept vragen van allerlei aard op. We willen 
dit de komende tijd met elkaar bespreken om een koers naar de toekomst uit te zetten. Dat is 
duidelijk beter dan alleen maar de zaken vanuit de toekomst op ons af te laten komen. Het 
betrekken van leden speelt hierbij natuurlijk een belangrijke rol. Dit agendapunt is opgenomen om 
hier aandacht voor te vragen, een schets te geven van plannen en niet om tijdens deze 
vergadering dit thema uitgebreid te bespreken.  

 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 
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Om een vlotte gang van zaken te bevorderen, kunnen vragen over de ontvangen stukken uitsluitend 
schriftelijk (per post of e-mail) ingediend worden bij het secretariaat, over financiële zaken bij de 
penningmeester, tot uiterlijk 21 maart 2023. 
 
Adresgegevens secretariaat en penningmeester: 
Secretaris: Miel Bregman, Prinses Amaliastraat 24, 2731 HC Benthuizen info@crmmannenkoor.nl  
Penningmeester: Gertjan Boekestein, Brederolaan 22, 2692 DA 's-Gravenzande, 
gertjan.boekestein@gjboekestein.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, 
Miel Bregman, 1e secretaris 

 

 
Ingekomen post 
 

a. Dechargeverzoek kascontrolecommissie 
b. 
c. 
 
 

Notulen ALV 30-03-2022 
 
Opening 
De voorzitter opent de algemene ledenvergadering om 21.05 uur met het lezen van een stukje uit Psalm 8. 
Vervolgens heet hij de aanwezige leden welkom en constateert dat de ledenvergadering doorgang kan vinden 
omdat de meerderheid is gehaald met 54 leden. Vervolgens stelt hij voor de agenda te volgen zoals die 
voorligt.  
 

Agenda 
De agenda wordt zonder wijziging vastgesteld. 
 

Ingekomen stukken 
-   Het dechargeverzoek van de kascontrolecommissie. 
-   Een vraag van John Trommel, is reeds beantwoord in 2021 en een andere vraag van John  
    of er voldoende aandacht is voor onze PR. 
-   Van Marijn van Gool over een doublure in het overzicht Aanwezigheidsregistratie. 
Na enige heen en weer gepraat wordt dit hoofdstuk gesloten en onder dankzegging goedgekeurd. 
 

Notulen  
Over de notulen van de schriftelijk gehouden ALV op 9 juni 2021 zijn geen vragen en worden  
eveneens onder dankzegging vastgesteld. 
 

Jaarverslagen 2021 

Tweede secretaris, ledensecretaris en muziekcommissaris  

 Deze verslagen worden zonder tegengeluid goedgekeurd. De notitie van Marijn van Gool over de 
doublure in het overzicht aanwezigheidsregistratie wordt gecorrigeerd en verder voor  kennisgeving 
aangenomen. De door Frans Gallast gepresenteerde ledenoverzichten geven een  goede inkijk in het 
wel en wee van de leden en de vereniging en moeten voor ledenwerving meer  worden geraadpleegd. Het 
bestuur is van oordeel om een en ander als vast punt op de maandelijkse bestuur agenda te plaatsen.  

 

 

mailto:info@crmmannenkoor.nl
mailto:ertjan.boekestein@gjboekestein.nl
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Penningmeester / administrateur 
De jaarcijfers worden door Gertjan toegelicht. De inkomsten zijn op peil ondanks de contributierestituties. 
De bijgevoegde scenarioanalyse wordt punt voor punt doorgenomen.  
Ook hierover geen langdurige discussies. De voorzitter constateert dat het jaarverslag van de 
penningmeester er nu nog gezond uitziet, maar vindt dat we een kritieke benedengrens qua aantal leden 
zijn gepasseerd.  

 

Kascontrolecommissie  
Na kennisneming en voorlezen van de bevindingen van de kascontrolecommissie (zie hieronder), worden 
bestuur en penningmeester decharge verleend voor het door de penningmeester /  administrateur 
gevoerde financieel beleid. 
 

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
Cor Karens en Karel v.d. Bos hebben de onderhavige kascontrole uitgevoerd. Cor neemt als voorzitter 
afscheid, Karel schuift door als nieuwe voorzitter. Leo v.d. Wel was reserve lid en schuift nu door als 
commissielid. Gerard v.d. Wel biedt zich aan als nieuw reserve lid in deze commissie. De ledenvergadering 
stemt met applaus in met zijn benoeming. 

 
Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2022-2027 
De balans, de scenarioanalyse meerjarenbegroting 2022-2027, alsmede enkele conclusies  
daaruit worden door Gertjan nog meer en puntsgewijs toegelicht. Verder zijn er geen aan- of 
opmerkingen vanuit de vergadering, waarna dit onderwerp wordt goedgekeurd onder dankzegging aan 
de penningmeester en de ledenadministrateur. 

 

Bestuursverkiezing 
 Cor Hoek wordt door het bestuur als nieuwe voorzitter voorgedragen. Omdat er geen tegen kandidaten  

vanuit de leden komen, wordt Cor bij acclamatie per 1 september a.s. benoemd.  
 Een applaus is zijn deel. Huub zal tot 1 september nog aanblijven om o.a. Cor in te werken.   
 

Toekomst van CRM en Rondvraag 
Bij dit onderdeel van de vergadering wordt het bestuur het vuur aan de schenen gelegd. Ger van  
Vliet wil weten wat het bestuur heeft ondernomen om een min of meer samenwerking aan te gaan  
met het Schevenings Mannenkoor. Desnoods: wat kunnen we voor elkaar betekenen. Gerrit Hoek  
vraagt hier erg voorzichtig mee om te gaan en ziet meer in een voorzichtige benadering in relatie  
tot het SMK. Bijvoorbeeld een gezamenlijk concert of een goed gesprek met de kerkenraad in Scheveningen. 
Theo Stevens vraagt zich af wanneer er weer concerten op de website worden geplaatst. 
Philip Buis heeft moeite met de Franse taal en wil graag een fonetisch uitgeschreven liedtekst. 
Buiten de vergadering heeft Cees de Graaff aangeboden Philip te hulp te schieten. 
 

Sluiting 
De vergadering wordt om 22.05 uur gesloten. waarna sommige leden al naar huis vertrekken en de 
anderen nog even achterblijven voor een gratis drankje.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aldus vastgesteld op 29-03-2023. 
Cor Hoek     Frans Gallast 
(voorzitter)    2e secretaris / notulist (interim) 

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Jaarverslag 2022 secretariaat 
 
Het jaar 2022 begon nog met de naweeën van de coronapandemie. Pas op woensdag 26 januari kon de 
eerste repetitie van het jaar worden gehouden.  De opkomst was nog wat aarzelend maar dat trok 
gaandeweg gelukkig wel bij. 
Op de jaarvergadering van maart werd Cor Hoek tot voorzitter gekozen als opvolger van Huub van der 
Meer, zij het dat Cor na zijn afscheid als voorzitter van de kerkenraad van de Oude Kerk in Voorburg nog 
even pas op de plaats wilde maken en pas na de zomervakantie het voorzitterschap daadwerkelijk zou 
oppakken. Tot die tijd bleef Huub het voorzitterschap waarnemen. Intussen werkte Cor zich wel in. Van 
de beoogde ‘rust’ kwam daardoor niet echt veel terecht. 
In september deelde Wim Heijsteeg mee dat hij in verband met fysieke ongemakken niet meer in de 
gelegenheid was het 2e secretariaat naar behoren te vervullen. Er werd met succes een beroep gedaan op 
een oudgediende en aldus keerde Frans Gallast terug in het bestuur als 2e secretaris (interim) 
Het algemeen bestuur vergaderde dit jaar 11 maal. Een samenvatting van het besprokene werd 
maandelijks via de website ter kennis aan de leden gebracht. De voornaamste zaken die de aandacht 
kregen waren uiteraard de voorbereidingen voor de Cd-opname, de organisatie van de concerten en van 
de deelname aan de huwelijksvoltrekking van Aldert en Eline. In het verslag van onze mannen van de 
organisatie, Piet Bouterse en Eduard van Wilgen, kunt u meer lezen over onze optredens en de 
voorbereidingen die daaraan vooraf gingen. In de bijlage vindt u een overzicht van het aantal koorleden 
dat bij de verschillende uitvoeringen aanwezig was. Daarbij sprongen de aanwezigheid bij de dienst in de 
Dorpskerk van ’s-Gravenzande, het concert in de Lutherse kerk en bij de dienst in Alkmaar er helaas in 
negatieve zin uit, waarbij het bestuur zich realiseert dat het aantal leden zodanig is verminderd dat we 
niet meer met 80 man bij iedere medewerking aanwezig kunnen zijn, maar het aantal aanwezigen bij deze 
medewerkingen was ons inziens aan de magere kant, met de kanttekening dat bij de dienst in                   
‘s-Gravenzande nog sprake was van enige voorzichtigheid vanwege de corona en dat de dienst in 
Alkmaar midden in de zomervakantie viel.  Niettemin doet het bestuur een beroep op de leden om dit 
jaar in grotere getale aanwezig te zijn.  
 
De repetities werden over het algemeen redelijk bezocht. Het cijfermatig overzicht is ditmaal niet bij 
het verslag opgenomen. Degenen die hierin zijn geïnteresseerd kunnen een exemplaar opvragen bij 
Frans. Zoals in de aanhef aangegeven begon het wat stroef begin vanwege de coronaperikelen maar 
gaandeweg ging het beter met enkele minder bezochte repetities, maar over het algemeen lag het 
repetitiebezoek rond de 75%. Het bestuur gaat ervan uit dat iedere afwezigheid een oorzaak heeft, 
zoals ziekte, vakantie of andere verplichtingen.  
Het jaar 2021 eindigde met 97 leden. Per 1 januari 2022 bedankten 5 leden zodat het jaar begon met 92 
leden. Helaas overleden dat jaar 3 nog actieve leden, Jan van Westenbrugge, Bart Roerdink en Har 
Brauckman en 3 oud-leden, Wim Westerduin, Rolf Zomer en Frans Andeweg, die vanwege hun ziekte hun 
lidmaatschap eerder hadden opgezegd. Daarnaast vertrokken er om verschillende redenen nog enkele 
leden. Het koor kon slechts één nieuw lid begroeten zodat het jaar 2022 eindigde met 80 leden. Inmiddels 
zijn er opnieuw per 1 januari 2023 5 leden vertrokken zodat het aantal leden op 1 januari 2023 75 
bedraagt. Het is zaak voor ons allemaal om ons best te doen om nieuwe leden te werven. 
 
Frans Gallast, 2e secretaris (interim) 
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Ledenmutaties 2022 
 

Datum Tenor 1 Tenor 2 Bas 1 Bas 2 totaal 

bestand per 31/12/2021 18 26 29 24 97 

Frans Andeweg (opgezegd per 1 januari)     -1   96 

Peter Huis (opgezegd per 1 januari)     -1   95 

Henk van Otterlo (opgezegd per 1 januari)   -1     94 

Jan Pronk (opgezegd per 1 januari) -1       93 

Wim van der Sloot (opgezegd per 1 januari)   -1     92 

bestand per 1 januari 2022 17 24 27 24 92 

Jan van Westenbrugge (overleden 7 januari)   -1     91 

Teun van Wijk (opgezegd per 10 januari)       -1 90 

Wim Westerduin, opgezegd per 21 januari) -1       89 

Rolf Zomer, opgezegd per 24 januari)   -1     88 

Gerrit van der Wel, opgezegd per 26 januari)   -1     87 

Piet Smit (opgezegd per 16 februari)       -1 86 

Cees van der Meer (opgezegd per 1 maart)     -1   85 

Bert Fitie (opgezegd per 1 juli)       -1 84 

Bart Roerdink (overleden op 9 augustus)     -1   83 

Arie Mos (opgezegd per 7 september)     -1   82 

Philip Buijs (opgezegd per 1 oktober)     -1   81 

Arij de Bloeme (nieuw per 19 oktober)     1   82 

Jacques Toet (opgezegd per 1 november)       -1 81 

Wim Heijsteeg van 1e tenor naar 2e tenor -1 1     81 

Har Brauckman (overleden 4 december )       -1 80 

            

bestand per 31/12/2022 15 22 24 19 80 

 
LEEFTIJDSOPBOUW 31-12-2022 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

20 t/m 25 jaar 0 0 0 2 1 

26 t/m 30 jaar 1 1 0 0 0 

31 t/m 35 jaar 0 0 0 0 0 

36 t/m 40 jaar 0 0 0 0 0 

41 t/m 45 jaar 1 1 1 1 2 

46 t/m 50 jaar 0 1 0 0 0 

51 t/m 55 jaar 0 0 0 0 0 

56 t/m  60 jaar 0 2 2 4 4 

61 t/m 65 jaar 5 6 6 10 12 

66 t/m 70 jaar 16 19 21 25 25 

71 t/m 75 jaar 22 25 27 27 35 

76 t/m 80 jaar  18 22 22 29 25 

81 t/m 85 jaar 13 17 19 8 6 

86 jaar en ouder 4 3 3 3 4 

totaal 80 97 101 109 114 

       
gem. Leeftijd 31-12-2022 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Tenor 1 74,7 74,3 71,9 70,4 70,8 

Tenor 2 73,2 73,9 72,7 72,6 71,2 

Bas 1 74,2 72,3 69,6 70,5 70,3 

Bas 2 74,6 75,6 74,3 73,2 72,8 

Allen 74,2 74,0 71,2 71,7 71,3 
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Overzicht medewerkingen 2022 
 

Totaal overzicht aanwezigheid bij concerten/medewerkingen 2022  

  Dienst  Concert  Huw. Aldert/Eline Concert Kerstconcert 

  Dorpskerk  Lutherse Kerk  Grote Kerk  Grote Kerk Grote Kerk 

  s-Gravenzande Den Haag Alkmaar Monster Den Haag 

  zondag 20-03 zaterdag 18-06 donderdag 14-07 zaterdag 8-10 vrijdag 16-12 

            

Absolute aantallen           

            

Aantal leden  85 85 84 81 80 

1e   tenoren 12 12 9 13 15 

2e tenoren 11 15 6 14 18 

1e bassen 16 15 9 17 21 

2e bassen 8 10 6 17 14 

totaal 47 52 30 61 68 
           

            

Percentages           

1e tenoren 75,0% 75,0% 56,3% 86,7% 100,0% 

2e tenoren 52,4% 71,4% 28,6% 63,7% 81,8% 

1e bassen 61,5% 57,7% 34,6% 73,9% 87,5% 

2e bassen 36,4% 45,5% 28,6% 81,0% 73,7% 

Gem.  percentage 55,3% 61,2% 35,7% 75,3% 85,0% 

 

Jaarverslag 2022 organisatie  
 
Na een lange periode waarin er wegens Corona geen optredens mogelijk waren, is in 2022 de draad weer 
opgepakt. Verschillende optredens hebben gelukkig weer kunnen plaatsvinden. Hiervan volgt   
onderstaand een verslag. 
Wij herinneren ons allemaal nog het begin van de invasie van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022. Op 
20 maart 2022 heeft CRM medewerking gegeven aan een avonddienst in de Dorpskerk in ’s-Gravenzande. 
Voorganger is ds. Mark Verrips en de dienst heeft als thema: “Hoop in onrustige tijden”. De keuze van de 
liederen is met name op dit thema afgestemd. Het is een waardige en hoopvolle dienst geworden waarop 
met een goed gevoel kan worden terug gezien. 
 
Het eerste concert-optreden is een concert op 18 juni in de Evangelisch Lutherse Kerk in Den Haag, nadat 
een paar andere locaties in Den Haag en elders zijn afgevallen (hoge kosten, slechte parkeergelegenheid 
e.d.). Gekozen is voor een gratis concert waaraan geen externe publiciteit is gegeven. Het publiek is 
beperkt tot familie en bekenden van de koorleden.  
Voorafgaand aan het concert heeft er een positief gesprek plaatsgevonden met de koster van de Lutherse 
Kerk en zijn er inhoudelijke afspraken gemaakt over het concert en de voorbereiding hierop. Wat met 
name is bijgebleven is de vraag van de koster namens zijn vrijwilligers: “er worden toch niet alleen ‘zware, 
langzame stukken gezongen?” Kennelijk zou dit een argument van de vrijwilligers geweest kunnen zijn om 
af te haken. Gelukkig is hij gerust gesteld als hij het repertoire van CRM heeft vernomen. Dit concert 
wordt opgenomen voor een uit te geven CD; een 6-tal musici van het Holland Symfonie Orkest geeft 
hieraan hun medewerking. Ook zal Aarnoud in het zonnetje worden gezet, omdat hij al 25 jaar lang CRM 
op deskundige wijze begeleid.  
Op de dag van het concert is het stralend en (erg) warm weer. Er zullen de nodige zweetdruppels zijn 
gevallen! Na een generale repetitie in de middag, waarin door Aldert nog de puntjes op de i zijn gezet en 
een versterking van de inwendige mens kan het concert beginnen.  
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Het is weer een feest van herkenning om na ruim twee jaar een concert te kunnen en mogen geven. We 
zien terug op een goed uitgevoerd concert, dat afgesloten is met een gezellig hapje en een drankje voor 
het jubileum van Aarnoud.  
 
Het volgende optreden is heel bijzonder!  Samen met de andere koren van Aldert is de huwelijksdienst 
van Aldert met Eline op 14 juli in de Grote Kerk in Alkmaar luister bijgezet. Omdat het optreden met vier 
koren zal plaatsvinden vindt er een gezamenlijke repetitie plaats op 11 juli in het Witte Kerkje in Katwijk. 
Op de trouwdatum vertrekken wij vanaf de Bergkerk met de bus naar Alkmaar, waar wij op tijd aankomen 
om met elkaar nog eens de liederen door te zingen. Het is sowieso al een hele ervaring om in deze kerk te 
zingen en de medewerking aan deze huwelijksdienst maakt dit extra bijzonder. Met Arthur als dirigent en 
Aarnoud als begeleider is de generale repetitie een hele uitdaging. Maar…in de dienst gaat het gesmeerd. 
Dat blijkt ook wel uit een gedeelte van de reactie van Aldert en Eline (citaat): “Het was een prachtige  
 
dienst en we vinden het nog steeds bijzonder dat zo veel koorleden de moeite hebben genomen om te 
komen zingen!” Na een proost op en met het bruidspaar gaan wij met een voldaan gevoel met de bus 
terug naar de Bergkerk. 
 
Enkele jaren geleden is CRM te gast geweest bij het Christelijk Nationaal Koor (CNK) en er is toen 
afgesproken dat er op enig moment een gezamenlijk optreden zou worden gehouden in onze Regio. In 
overleg wordt de datum 8 oktober gekozen en als locatie de Grote Kerk in Monster. Al in een vroeg 
stadium is de kerk bezocht en zijn er afspraken gemaakt met de koster van de kerk. Nadat alle gegeven 
zijn doorgegeven aan het CNK, vindt men van daaruit het noodzakelijk de kerk in Monster te bezoeken. Zo 
gezegd, zo gedaan. Op zeker moment komt een afgevaardigde met zijn vrouw helemaal uit Veenendaal 
om de situatie te bekijken. Er worden wat eisen door hen op tafel gelegd, welke voor het grootste 
gedeelte niet zijn ingewilligd (niet te realiseren). Na een bezoek van een half uur zijn zij al teruggekeerd 
naar Veenendaal. Na hun bezoek zijn de afspraken definitief gemaakt en is in gezamenlijk overleg met 
Aldert en de dirigent van het CNK het repertoire samengesteld. Maar… kort voor 8 oktober wordt door de 
voorzitter van het CNK via mail meegedeeld dat flink wat koorleden geveld zijn door het Coronavirus en  
 
dat zij hun medewerking intrekken. Op korte termijn is besloten om deze zangavond alleen met CRM te 
organiseren. Het repertoire is ijlings aangepast. Na een slechte generale repetitie, waarna met name de 
kooropstelling van CRM ingrijpend is gewijzigd kan toch, ondanks het wat teleurstellende aantal 
bezoekers, gesproken worden van een positieve avond.  
 
Het hoogtepunt is ongetwijfeld het Kerstconcert. Mede vanwege het 95-jarig jubileum jaar van CRM zal er 
een bijzonder Kerstconcert worden gehouden. Als concertdatum wordt gekozen voor 16 december en als 
locatie de Grote Kerk in Den Haag. Een groot orkest, met soliste zal medewerking verlenen en ook nu zal 
er een opname plaatsvinden. Het koor ‘de Lofstem’ zal als gastkoor optreden en gezamenlijk met CRM de 
zang verzorgen.  
Gelet het vorenstaande is besloten om een aparte generale repetitie te houden met alle medewerkenden 
tijdens onze repetitie avond op 14 december in de Bergkerk. Al in een vroeg stadium is de Grote Kerk 
bezocht om afspraken voor het concert te maken; en dat is niet bij één bezoek gebleven. Ook telefonisch 
en via mail heeft er regelmatig contact plaatsgevonden om het concert te laten slagen. Veel werk is er 
verzet door het hele bestuur om alles te regelen. Ook in de dagen direct voorafgaand aan het concert zijn 
nog extra werkzaamheden noodzakelijk, zoals: extra stoelen, busvervoer vanuit het Westland etc. 
Op de concert dag zelf is de organisatie vanaf 10.00 uur op locatie aanwezig en druk bezig met de 
voorbereiding(en) voor het concert. In de middag vindt de generale repetitie plaats met alle 
medewerkenden en daarna zijn we klaar om echt van start te gaan. De kerk is goed gevuld met bezoekers 
(boven verwachting zelfs!) en de uitvoering loopt voorspoedig. Dat de bezoekers hebben genoten, blijkt 
uit het applaus na afloop van het concert. Na het afbreken van het podium en het opruimen gaan we moe 
maar voldaan huiswaarts, terugziend op een uniek en goed Kerstconcert 2022. 
 
Eduard van Wilgen en Piet Bouterse, org. 
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Jaarverslag 2022 muziekcommissaris 

 

Dit jaar kunnen we een jubileumjaar noemen, het koor bestaat 95 jaar en dat geeft extra activiteiten. 
Het is ook een verademing na een tijd van alleen maar repeteren maar geen concerten/medewerkingen 
verzorgen en dat gaat vervelen. 
Er werd dit jaar weer het één en ander gepland, een kerkelijke medewerking, een concert in combinatie 
met een CD opname, een najaars concert en tenslotte ons traditionele kerstconcert. 
Wat concerten betreft is dit wel oké maar wat meer kerkelijke medewerkingen zou wenselijk zijn i.v.m. 
eventuele ledenaanwas. De kerken zijn toch wel onze doelgroep waaruit de meesten koorleden zijn 
voortgekomen. 
 

Optredens 
Het eerste optreden was een medewerking op 20 maart aan een kerkdienst in de Dorpskerk te ’s-
Gravenzande. De dienst was redelijk bezet maar het CRM was matig aanwezig. Toch kon het nog net en 
het klonk nog aanvaardbaar. De dienst stond in het teken van de oorlog in Oekraïne. Op 18 juni was er na  
twee jaar niets een concert in de Lutherse Kerk te Den Haag. Dit concert was ontstaan door de geplande 
CD opnamen van het gebeuren. Over de akoestiek en het orgel hoef ik niets te vertellen want die is 
uitstekend. Dat geldt natuurlijk ook voor de musici van het Holland Symfonie Orkest en Aarnoud de 
Groen. Het was een prima uitgevoerd concert die goed werd bezocht maar wel met te weinig koorleden.  
De resultaten van de opname zijn pas te horen in het voorjaar van 2023. De oorzaak hiervan is dat ook de 
kerstnummers en nog enige werken op de CD moeten worden gezet. 
Op 8 oktober een najaars concert en dit keer in Monster. Een concert met ondersteuning van leden van 
Jubilate Katwijk want dat blijkt nodig te zijn vanwege vele afzeggingen door o.a. zieke koorleden. Zo stond 
er toch nog een behoorlijke ploeg. De accommodatie, de kerk is akoestiek loos en daar heeft ook het 
orgel last van, volgens Aarnoud wel een goed orgel maar in een verkeerd gebouw. Om positief te blijven, 
het was een goed concert in een matig bezette kerk. 
 
En dan het kerstconcert op 16 december in de Grote Kerk te Den Haag. Weer terug op het oude nest en 
dat maakt toch wel indruk, Alleen al het imposante gebouw, de sfeer en vooral de akoestiek, het heeft 
iets magisch. Voor ongeveer 550 toeschouwers gaf het CRM een mooi en gevarieerd concert met 
medewerking van De Lofstem uit Broek op Langedijk. Het CRM had groots uitgepakt vanwege het 95-jarig 
bestaan met medewerking van 21 leden van het Holland Symfonie Orkest en de soliste Saejeong Kim. 
Het orgel ontbrak wat een aantal toeschouwers wel jammer vond. Het repertoire was naast traditioneel 
ook gevuld met wat nieuwe nummers. Voor de pauze 3 keer onderbroken door orkest en soliste, dit 
vanwege het te lang staan van de mannen. 
Na de pauze werd het kerstoratorium uitgevoerd voor de tweede keer geheel met Saejeong en in 2019 
gedeeltelijk met Margaret Roest. Van het gehele concert is een CD opname gemaakt. Hopelijk is de 
kwaliteit goed genoeg maar dat gaan we nog horen. In ieder geval een positief geluid over het concert 
door de dirigent. 
 

Muzieklevering 
De bladmuziek wordt al een tijd digitaal aangeleverd. Alle nieuwe maar ook inmiddels uitgevoerde muziek 
staat vermeld op de website. Inmiddels staat er veel muziek onder het item “bladmuziek” vermeld. 
Komt er nieuwe muziek dan krijgen de leden daarover een melding op hun mailadres en vervolgens 
kunnen ze dit downloaden. Inmiddels kan zo’n 95 % dit voor elkaar krijgen. Mocht dit niet lukken dan is er 
nog een papieren versie beschikbaar. Muziek die niet meer wordt gezongen behoeft niet meer te worden 
ingeleverd bij de muziekcommissaris. Advies is om deze niet te vernietigen maar op te bergen of digitaal 
op te slaan. Wellicht zijn die stukken weer een keer nodig. De muziek in boekvorm zoals bijv. Cantique en 
Psalm 150 zeker bewaren of anders inleveren! Overigens is het wel prettig als de muziekcommissaris weet 
hoeveel en welke muziek hij moet meenemen voor de repetitieavond. Een mail of telefoontje is 
voldoende.  
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Nieuw repertoire 

Doordat het concertgebeuren 2 jaar heeft stil gelegen zijn er ook niet veel nummers ingebracht in 2022. 
Voor zover ik het kan zien zijn de hier genoemde nummers niet eerder  uitgevoerd en dus nieuw. 
Dat zijn de nummers: Do you hear what I hear, Kings of Orient en Hallelujah (Leonard Cohen) beide 
versies. Laatst genoemd nummer heeft de meeste repetitietijd gekost. Overigens kunnen we wel stellen 
dat het repertoire sinds de aanstelling van Aldert Fuldner als dirigent in 2012 drastisch is verandert. In 
veel beleidsplannen van andere mannenkoren is te lezen dat te veel koren bij het oude repertoire blijven 
hangen en daardoor er zich ook geen jonge mannen melden.  
 

Kwaliteit/niveau 
Ook in 2022 heeft de daling van het aantal leden zich doorgezet. Op dit moment zijn het nog zo’n 80 
leden. De klank is nog wel goed te noemen maar er doemt nu het probleem op met de vraag of het 
volume sterk genoeg is en blijft. Het belangrijkste is dat de stemverhouding goed blijft. We hebben het 
voordeel dat Aldert nog 2 mannenkoren bezit en daaruit zijn mannen bereid om bij te springen indien 
nodig. Qua grootte zitten de aantallen niet ver van elkaar af, de 1e tenoren zijn wat lager in aantal maar is 
qua volume nog sterk genoeg. 
 

Vooruitblik op dit seizoen (2023) 
Op dit moment kan ik niets concreets zeggen over geplande projecten behalve dat het kerstconcert is 
vastgelegd. Vooralsnog is dit in de Abt kerk maar over een andere locatie wordt nagedacht. 
Ook moet de CD opnamen nog worden afgerond. Zoals al eerder is gemeld, het bestuur gaat kijken of we 
wat meer kerkelijke medewerkingen kunnen verzorgen in de hoop ons zo weer op de kaart te zetten en 
het  wellicht weer nieuwe leden oplevert. Rest mij u een goed muzikaal jaar toe te wensen! 
 

Dick Zeldenrust, muziekcommissaris 
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Financieel jaarverslag 2022 en Begroting 2023 
 
1 Toelichting bij de jaarcijfers 2022 
 
Opmerking vooraf 
Gedurende 2021 konden eerst vanaf begin september repetities worden gehouden; dit werden er 12. 
Voorts zijn toen geen concerten georganiseerd. Het saldo van reguliere baten en lasten tezamen met het 
saldo concerten en medewerkingen kwam uit op € 175 (positief)  
 
Toelichting op de staat van baten en lasten 2022 (zie de hoofdstukken 2 en 3) 
Het boekjaar 2022 is afgesloten met een negatieve exploitatie regulier van € 621 bij een begroot tekort 
van € 3.200. Begrotingsonderschrijdingen deden zich met name voor bij de onderdelen muzikale leiding, 
interne bijeenkomsten en hingen ondermeer samen met de lockdown in januari. Daartegenover stonden 
hogere kantoorkosten vanwege het drukken van enveloppen, briefpapier e.d. dat voor meerdere jaren zal 
worden gebruikt.  
De exploitatie van de twee concerten in respectievelijk de Lutherse Kerk (in juni) en de Grote Kerk (in 
december) en een tweetal medewerkingen zijn nader gespecificeerd in hoofdstuk 3. 
 
 
Toelichting op de financiële positie per 31 december 2022 (zie onder punt 4)  
Laatstgenoemd saldo is ten laste gebracht van de continuïteitsreserve, die daarmee uitkwam op € 79.581.  
 
Begroting 2023 (zie ook hoofdstuk 5) 
Bij de diverse onderdelen van de begroting 2023 zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen: 

 

• Er is uitgegaan van een gemiddeld aantal betalende leden van 72, ofwel een daling met 10 leden 

ten opzichte van 2022.  

 

• De inkomsten zijn begroot op een totaalbedrag van € 25.000, ongeveer overeenkomend met het 

totaal van 2022. De lagere contributies vanwege minder leden, ten dele gecompenseerd door de 

voorgestelde verhoging per 1 juli a.s., wordt eenmalig positief beïnvloed door een zogenaamde 

Impuls subsidie van CultuurSchakel. 

 

• De reguliere kosten voor 2023 zijn begroot op € 28.200. Ten opzichte van de realisatie in 2022 van 

€ 25.724 betekent dit een kostenstijging van afgerond € 2.500. De kostenstijgingen doen zich vooral 

voor op de onderdelen muzikale leiding, huur repetitieruimte en kosten interne bijeenkomsten (in 

2022 vonden deze vanwege de lockdown per begin januari niet plaats). Daartegenover verwachten 

wij minder uit te geven aan kantoorkosten. 

 

• Het exploitatietekort regulier komt daarmee uit op € 3.200 negatief. 

 

• Het begrote exploitatiesaldo concerten en overige activiteiten is begroot op € 6.800 en is nader 

gespecificeerd in hoofdstuk 3. Zoals daar is aangegeven, wordt inzake de exploitatie van de dubbel-

cd rekening gehouden met een tekort van € 3.000.  

 
 

 

 

Blad 6 



11 
 

 
 

 

 

2        Staat van baten en lasten over 2022 

 

  Begroting  Realisatie  Realisatie  

  2022 2022 2021 

      
Gemiddeld aantal betalende leden 83 82 99 

  € € € 

Jaarcontributie 240 240 240 

      

Inkomsten regulier     

Contributies 19.920 19.660 23.300 

Donaties / giften oud-leden 1.330 1.333 1.407 

Giften koorleden  0 60 120 

Basissubsidie 4.050 4.050 5.625 

Overige inkomsten 0 0 320 

  25.300 25.103 30.772 

Kosten regulier     

Muzikale leiding  11.000 9.542 7.952 

Huur repetitieruimte  6.800 6.325 4.380 

Insignes, strikken en mappen 200 752 1.060 

Muziek 400 276 163 

Bestuurskosten 700 978 308 

Porti / telefoon en overige kantoorkosten 600 1.583 576 

Representatiekosten 1.300 1.377 630 

Interne bijeenkomsten 2.000 0 1.372 

Contributie KCZB /abonnementen 1.700 1.620 1.665 

PR / website / automatisering / nieuwsbrief 1.700 1.928 2.762 

Verzekeringen 900 622 828 

Kosten bankverkeer 600 721 530 

Diverse overige kosten 600 0 682 

Totaal kosten regulier 28.500 25.724 22.908 

    Exploitatie saldo regulier -3.200 -621 -7.864 

      

Restitutie contributie  0 0 -5.760 

Kerstattentie leden  0 0 -1.166 

  -3.200 -621 938 

      

Exploitatie saldo concerten en overige     

Activiteiten CRM 95 jaar -8.000 -12.175 -763 

Baten minus lasten -11.200 -12.796 175 
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3        Exploitatiesaldo concerten en medewerkingen 

 

 Kaart 

verkoop-/ 

en andere 
inkomsten 

 

Subsidies 

Cultuur 

Schakel 

 
 
 

Kosten 

 
 
 

Saldo 

€ € € € 

Begroting 2022     
Voorjaarsconcert in de Lutherse Kerk 0 0 -3.500 3.500 
Kerstconcert in de Grote Kerk Den Haag 11.000 7.500 -23.000 4.500 

Najaarsconcert Grote Kerk Monster 3.000 0 -3.000 0 
Medewerking in de Dorpskerk te 's-Gravenzande 0 0 0 0 

Totaal 14.000 7.500 -29.500 -8.000 

 
Realisatie 2022 

    

Kerstconcert in de Grote Kerk Den Haag 10.982 7.500 -24.025 -5.543 

Voorjaarsoncert in de Lutherse Kerk Den Haag 182 0 -5.351 -5.169 
Najaarsconcert Grote Kerk Monster 1.985 0 -2.678 -693 

Muzikale medewerking bij het huwelijk van     
Aldert en Eline 0 0 -779 -779 
Medewerking in de Dorpskerk te 's-Gravenzande 338 0 -329 9 

Totaal 13.487 7.500 -33.162 -12.175 

 
Begroting 2023 

    

Najaarsconcert 3.200 3.000 -8.000 -1.800 

Kerstconcert in de Abt te Scheveningen 9.000 4.500 -15.000 -1.500 

Medewerkingen (4) 0 0 -500 -500 
Exploitatie dubbel-cd 0 0 -3.000 -3.000 

Totaal 12.200 7.500 -26.500 -6.800 

     
 

 

4  Financiële positie per 31 december 2022 

 

Realisatie  Realisatie 
31-12-2022     31-12-2021 

Activa € € 

Voorraad strikken en insignes 600 1.103 

Nog te ontvangen subsidie 7.500 0 

Nog te ontvangen bedragen 627 10 
Geldmiddelen 72.343 92.084 

 81.070 93.197 

Schulden 

Nog te betalen bedragen 
 

-739 
 

0 
Vooruit ontvangen bedragen -750 -820 
Continuïteitsreserve 79.581 92.377 
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5     Begroting 2023 

 

  
Begroting 2023 Realisatie 2022 

  

      

Gemiddeld aantal betalende leden 72 82 

  € € 

Jaarcontributie per 1 juli 2023 240 240 

      

Inkomsten regulier     

Contributies 17.700 19.660 

Donaties / giften oud-leden 1.300 1.333 

Giften koorleden  0 60 

Basissubsidie 4.000 4.050 

Impulssubsidie 2.000 0 

Overige inkomsten 0 0 

  25.000 25.103 

Kosten regulier     

Muzikale leiding  11.000 9.542 

Huur repetitieruimte  7.000 6.325 

Insignes, strikken en mappen 300 752 

Muziek 300 276 

Bestuurskosten 1.000 978 

Porti / telefoon en overige kantoorkosten 1.000 1.583 

Representatiekosten 1.000 1.377 

Interne bijeenkomsten 1.500 0 

Contributie KCZB /abonnementen 1.500 1.620 

PR / website / automatisering / nieuwsbrief 2.000 1.928 

Verzekeringen 800 622 

Kosten bankverkeer 500 721 

Diverse overige kosten 300 0 

Totaal kosten regulier 28.200 25.724 

Exploitatie saldo regulier -3.200      -621 

   

Exploitatie saldo concerten en overige activiteiten 6.800 -12.175 

Baten minus lasten -10.000 -12.796 

      

 
 
Gertjan Boekestein, penningmeester 


