
Uitnodiging Algemene
Ledenvergadering 2O2L Christeliik Flesidentie Mannenkoor

Het doet ons genoegen u uit te nodigen voor schriftelijke deelname aan onze Algemene Leden-
vergadering 2O21. Deze schriftelijke ALV wordt gehouden in een buitengewone bestuursvergadering
op woensdag 09 juni om 10 uur Locatie Bergkerk, De Haag

AGENDA

1. Opening

2. lngekomen post

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2020

4. Jaarverslag 2020 secretariaat

5. Jaarverslagmuziekcommissaris2020(n.v.t.)

6. Jaarverslag Organisatie 2020 (n.v.t.)

7, Jaarverslagpenningmeester/administrateur2020

8. Verslag kascontrolecommissie, bestaande uit: Jan v/d Spek (vz.) Cor Karens (lid).

9. Benoeming kascontrolecommissie: Cor Karens (vz.) Karel v/d Bos (lid, (res. Leo van der Wel)

10. Begroting 2021

tL. Bestuursverkiezing
De volgende heren zijn aftredend:

- Huub A van der Meer, voorzitter, is herkiesbaar
- Miel Bregman, secretaris, is herkiesbaar
- Door het overlijden van Evert de Bruijn is de functie van muziekcommissaris vacant

geworden, het bestuur stelt voor om Dick Zeldenrust tot muziekcommissaris in het bestuur
te benoemen.

Rondvraag

Sluiting

Om een vlotte gang van zaken te bevorderen, kunnen vragen over de ontvanBen verslagen alleen
schrifteliik (per post of e-mail) ingediend worden bij het secretariaat, en over de financiële verslagen bij de
penningmeester, tot uiterlijk 2 juni 2O2L.

Adresgegevens secreta riaat en penni nPmeester:
Secreta ris: M iel Bregma n, Prinses Amal iastraa t 24, 27 3L HC Benth uizen.
E-mail: crmmannenkoor@hetnet.nl
Penningmeester: Gertjan Boekestein, Brederolaan 22,2692 DA 's-Gravenzande.
E-mail: Gertian. Boekestein@siboekestein.nl

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

t2.

13.

Miel Bregman, secretaris



lngekomen post
a. lngekomen stukken
b. Dechargeverzoek kascontrolecommissie
c.

Notulen

Van de Buitengewone Bestuursvergadering van het Chrístelijk Residentie Mannenkoor gehouden op 24
november 2020 in de Bergkerk, aanvang 10.00 uur.

Aanwezig: Huub A. v/d Meer (vz.)) Miel Bregman (secr) Gertjan Boekestein (pm.) Wim Heijsteeg (2"
Secr.) Eduard van Wilgen (org.) Evert de Bruijn (muz.com.)
Met kennisgeving afwezig Piet Bouterse (org.)

Opening
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Micha 6 : 8
Hij stelt voor dat we de agenda volgen zoals die is voorgesteld in de convocatie voor de ALV op 25 maart
2020.

lngekomen post

Er is een vraag binnengekomen van Maarten Verhoog die beantwoordt is door onze secretaris, hiervoor
is in de vergadering geen verdere behandeling nodig.

Vaststelling notulen jaarvergadering 2019
De voorzitter stelt vast, dat de notulen met 78 stemmen zijn goedgekeurd.
30 leden hebben zich onthouden van stemming.

Bespreking diverse verslagen
Aangezien er geen leden aanwezig zijn besluit de voorzitter de behandeling van de diverse verslagen
achterwege te laten en direct over te gaan naar de behandeling van agendapunten 6 t/m 10. Bijgevoegd
is een overzicht (naamloos) van de uitgebrachte stemmen door de leden.

Vaststelling van de jaarrekening 2019
De voorzitter stelt vast, dat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2019 met 78 stemmen is

aangenomen. 30 leden hebben zich onthouden van stemming.

Aangepaste Begroting 2019
De voorzitter stelt vast dat het voorstel van de aangepaste begroting voor 2020 met 78 stemmen is

aangenomen. 30 leden hebben zich onthouden van stemming.

Décharge verlening financieel beheer 2019
De voorzitter stelt vast dat het voorstel van het bestuur tot verlening van décharge aan de
penningmeester en administrateur voor het gevoerde financiële beleid in 2020 met 78 stemmen voor is

aangenomen. 30 leden hebben zich onthouden van stemming. De voorzítter bedankt de
penningmeester en de administrateur voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden in het afgelopen
jaa r.

Benoeming kascommissie202l: Jan van der Spek en Cor Karens, reserve Karel van den Bos
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Bestuursverkiezing
Gertjan Boekestein en Piet Bouterse zijn beide herkozen als bestuursleden voor een periode van 4 jaar.

Gertjan met 77 stemmen voor, 31 onthoudingen.
Piet met 76 stemmen voor, L tegen, 31 onthoudingen.

Vervolg agenda
Ook de behandeling van de punten 11 en 12 worden i.v.m. de afwezigheid van de leden achterwege
gelaten.

Rondvraag
Henk Timmermans heeft diverse punten in de rondvraag, het bestuur heeft in een persoonlijk gesprek

met hem z'rjn vragen voldoende beantwoord.

De voorzitter sluít de vergadering om 10.45 uur.

Aldus vastgesteld in onze Buitengewone Bestuursvergadering van24 november 2020

Huub A. van der Meer
voorzitter

Miel Bregman
secreta ris



Jaarverslag secretariaat

Wat kan ik in hemelsnaam voor zinnigs schrijven over het koorjaar 2020. ïot half maart waren er wel al

berichten uit het verre buitenland over een 'nieuwe ziekte' Covid-19. Dat zal onze deur wel weer
voorbijgaan. Net als zoveel eerdere infectieziekten. Maar nee, half maart kwam Nederland stil te vallen
door middel van een 'intelligente' Lock down, afgedwongen door het toenemend aantal corona-patiënten
in de ziekenhuizen. lntensive care afdelingen stroomden vol en er dreigde een tekort aan lC-bedden. De

taferelen over mondkapjes, handen wassen, anderhalve meter afstand, hoesten in de elleboog, het staat
nog altijd op
ons netvlies.
Dus... ook CRM moest eraan geloven: sluiting van de wekelijkse repetitieavonden, en het op de lange
baan schuiven van onze vaste agendapunten en ons concertprogramma. Daarbij volgden we gedwee de
richtlijnen van de KCZB.

Wat nog wel doorging was de nieuwiaarsbiieenkomst met onze dames op 8 januari. Arjo van der Sar gaf
via de beamer een toelichting op de vernieuwde website en ondergetekende en Arjo zijn samen door
het bestuur in de bloemen gezet voor hun extra inzet om de websitetijdig in de lucht te hebben.
Er is veel heen en weer gepraat over het Vooriaarsconcert in het Kon. Conservatorium eind april.
Uiteindelijk was reeds besloten dat deze naar 2021zou worden verplaatst en door de pandemie ging

ook dat toen niet door.
Tsja, Aldert 25 iaar toonkunstenaarl Dat wat een feestje op 8 mei in de Nieuwe Kerk te Katwijk met zijn
vier koren had moeten worden en tevens onze 75 jaar bevrijding zou worden herdacht, ging tot grote
teleurstelling van alle betrokkenen niet door.
Een initiatief van Aldert kwam als een grote verrassing. Een filmpje van hemzelf vanachter zijn eigen
huisvleugel. We hadden dan geen contact meer met elkaar, maar dan wei met Aldert. We konden
voorlopig weer wat oefenen. Vervolgens zag het er even naar uit dat we lijfelijk weer konden gaan

oefenen, want de strakke teugels werden door de regering wat gevierd. De eerste 'hobbel' in de

coronacurve liet een daling zien. Dus, dat wat kon werd dan ook gedaan. We mochten met vijftig man
weer zingen. Lof aan hen en de organisatoren die de tafelschikking op ruim anderhalve meter plaatsten.

Er zijn foto's van gemaakt en door Cees Faber op de website gezet. Het plezier duurde echter maar
enkele weken, en voorbij was het weer.
Gelukkig volgde een hete zomer en verwachtten we na de 'vakantie'toch wel weer samen te kunnen
komen om te oefenen. Na de tweede hobbel in de Coronagrafiek zijn we dan ook weer enkele keren
bijeen geweest. Maar dat duurde maar enkele weken. Dat wat we eerder van het coronavirus dachten
dat het snelvoorbij zouzijn, werd gelogenstraft. Dus geen Parkdienst in september, op 1"1" november
geen gezamenlijk concert met CNK in de Grote Kerk te Monster. Ook de Rotterdamse Doelen die eind
december voor Deo Cantemus en CRM voor twee verschillende dagen was afgehuurd voor een
gezamenlijk kerstconcert ging niet door. Zo ook ons eigen kerstconcert.

Corona zai ook de beslissing gemakkelijker hebben gemaakt om CRM als lid te verlaten. Als bestuur
betreuren we die opzeggingen.

Vertrokken als lid:
Wout van Haften 82 - per 1 augustus per 1" september

per 13 februariNiels Geuze BL - per l september
Arjo van der Sar 81 - per 31 december
Kees de Graaff T2 - per 3l december
Wim van Heere 81 - per 3l december
Anton Bakker 81
Jan Hoogvliet 81

- per 31" december
- per 3L december

Nieuwe leden:
Fred van Klaveren 82

Wim Jonkman 81

Overleden
Jacques Willemse T2

Lid van Verdienste
Peter Willemse T2

Klaas Baartse

- per 9 juli

- per 04 maart
- per 25 november

Frank Buursema BL - per 3l december
Peter Willemse - per 3l december
Bram Wijnmaalen TL - per 3L december
We eindigden2O2O met 104leden.

W. Heijsteeg 2u secr.
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CRM CHRISTELIJK RESIDENTIE MANNENKOOR

1 TOELICHïING BIJ DE JAARCIJFERS 2O2O EN DE BEGROTING 2O2T

Toelichting bij de jaarcijfers 2020

Opmerking vooraf
Gedurende het afgelopen jaar 2020 konden vanwege het coronavirus de repetities maar in beperkte
mate doorgang vinden en kwam het niet tot het organiseren van concerten. ln verband hiermede is de

verslaggeving over de financiële gang van zaken bij onze vereniging beperkt gehouden tot de
gebruikelijke staat van baten en lasten en de balanspositie per 31 december 2020.

Toelichting op de stdat von baten en lasten
Vanwege het feit, dat gedurende 2020 slechts drie maanden effectief kon worden gerepeteerd en dat
geen concerten werden georganiseerd, kwam het saldo van reguliere baten en lasten (€9.624 positief)
tezamen met het saldo concerten en medewerkingen (€ 1-.308 negatief) uit op € 8.316. Genoemd
negatief saldo van € L.308 had betrekking op ons aandeel in de kosten tijdens de voorbereiding van het
Vierkoren Bevrijdingsconcert (dat geen doorgang vond) en een vergoeding aan onze organist voor
gederfde inkomsten bij een tweetal concerten.
Het bestuursbesluit om aan de leden in december 2O2O per lid € 60 te restitueren (effect €6.420) en

een kerstattentie te geven (kosten €2.430) leidde ertoe, dat het exploitatietekort uitkwam op € 534.

Toelichting op de financiële positie per 37 december 2020
Laatstgenoemd tekort is ten laste gebracht van de continuiteitsreserve, die daarmee uitkwam op €
43,.1,82. De Bestemmingsreserves bleven ongewijzigd gehandhaafd op € 51.000.

Toelichting begroting 2021
Bij de diverse onderdelen van de kostendekkende begroting 2021. zijn de volgende kanttekeningen te
plaatsen:

o Er is uitgegaan van een gemiddeld aantal leden van 100, ofwel een daling met zeven leden ten

opzichte van 2020. De inkomstenkant overziende, begroten wij een daling van € 2.200 ten

opzichte van 2020, zodat de reguliere inkomsten dan zijn te begroten op € 29.400.

o Ervan uitgaande, dat de repetities per 1 september a.s. kunnen starten, zijn de reguliere kosten

begroot op € 23.400, € 1.400 hoger dan in2020 en € 5.100 lager dan in 2019.

o Het exploitatiesaldo regulier komt daarmee uit op € 6.000 positief.

o De meeste onzekerheid is op dit moment aan de orde bij het onderdeel Exploítatiesaldo

concerten en overige activiteiten. Op dit moment is nog onduidelijk of ons kerstconcert in de Sint

Antonius Abt in Scheveningen in december a.s. doorgang kan vinden. Hetzelfde geldt voor de

twee medewerkingen aan het kerstconcert van Deo Cantemus in De Doelen te Rotterdam. Ook

denken wij na over de opname van een cd.

Mochten al deze activiteiten doorgang vinden, dan zal bovengenoemd overschot worden
aangewend voor de dekking van de betreffende exploitatietekorten, waaronder bijvoorbeeld de

bus kosten.

o Als de activiteiten geen doorgang zullen vinden, dan zal het overschot - evenals dat in 2020 het
geval was - worden aangewend voor restitutie aan de leden. ln de loop van september a.s. zal

hierover duidelijkheid ontstaan.
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2O2O

Gemiddeld aantal betalende leden

Jaarcontributie

lnkomsten regulier
Contributie

Donaties/giften (oud)leden

Giften (koor)leden

Basissubsidie over vorig boekjaar
Rente

Overige inkomsten

Kosten regulier
Muzikale leiding

Huur repetitieruimte
lnsignes, strÍkken en mappen

Muziek

Bestuurskosten

Porti/telefoon en overige kantoorkosten
Representatiekosten

lnterne bijeenkomsten

Co ntri butie KCZB / abo nne me nte n

PR/website/a utomatisering/n ieuwsbrief
Verzekeringen

Kosten bankverkeer

Diverse overige kosten

Totaal kosten regulier

Vrijval uit bestemm íngsreserve comm unicatie/p R

Exploitatiesaldo regulier

Exploitatiesaldo concerten en medewerkingen
Waarvan ten laste van de Bestemmingsreserve

bijzondere concerten

Saldo

Overige baten en lasten

Restitutie contributie in december 2020
Kerstattentie leden

Exploitatiesaldo concertreis Vlaa nderen

Saldo

Exploitatiesaldo totaal

Begroting

2020

L00

240

€

25.450

1.800

0

4.050

0

400

31.700

Aangepaste

(Covid19)

begroting Realisatie

2020 2020

106 LO7

180

€

25.000

1.800

0

3.700

0

0

30,500

Realisatie

2079

108

244

€

25.820 26.000

1.624 2.2sO

500 0

3.653 4.050

09
0 828

3t.607 33.L37

10.700

6.600

200

s00

1,.200

1.000

1.300

1.800

2.1,00

1.900

1.200

800

200

29.500

0

29.500

8.500

5.500

200

500

600

1.000

700

600

2.100

1".900

1.500

700

700

24.50A

0

24.500

8.461 10.354

4.500 6.456

350 38

207 365

L46 1.181

770 509

1.032 L.262

583 2.072

L.928 2.060

1.566 5.L62

986 1.189

409 726

945 1.016

21.983 32.490

0 -4.000

21.983 28.490

2.200

-3.800

1_.600

0

6.000

0

0

6.000

9.624 4.647

-1.308 -3.s08

00
8.316 1.139

0

0

0

0

-6.000

0

0

-6.000

-6.420 0

-2.430 0

0 -1.638

-8.8s0 -1.638

-534

6

240

-499



3 FINANCIËIE POSITIE PER 31 DECEMBER 2O2O

De samenstelling van de activa, de schulden en het vermogen is als volgt weer te geven.

Activa
Voorraad strikken en insígnes

Nog te ontvangen bedragen
Geldmiddelen

Schulden
Nog te betalen bedragen (vnl. vanwege kerstconcert)
Vooruit onwangen bedragen
Vermogen

Als volgt te specificeren:

Continu'rteitsreseve
Bestemmingsreserye 95 jaar CRM (in 20221, resp. 100 jaar
CRM (in 20271, incl. exploitatie jubileumconcerten

Bestem m i ngs reserve bijzonde re co ncerten v oor 2O21-2026
Bestemmingsreserve Communicatie en PR

Realisatie
3L-L2-
2020

€

1.103
249

9L.734
93.086

-224
-680

92.L82

Rea lisatie
31.-1.2-

2019
€

1..453

4.958
90.752
97.1.63

-2.787
-1.660

92.71,6

41.L82

21.000
28.000

2.000
92.L82

4L.7L6

21.000
28.000
2.000

92.7L6

Bij deze cijfers kunnen nog de volgende aanvullende toelichtingen worden geplaatst.

Wij hebben als bestuur in het eerste kwartaal van 2O2L een meerjarenbegroting tot en met 2027
opgesteld en daarbij de volgende uitgangspunten gehanteerd:

a. het aantal leden zalgeleidelijk verminderen tot 80 in2027;

b. jaarlijks zullen de kosten met2o/o st'rjgen;

c. vanaf 2023 zullen de contributies om het jaar met € 12 worden verhoogd tot € 276 in 2027 .

Dít zal leiden tot een vrije reserve van círca € 30.000 per eind 2027 welk bedrag noodzakelijk is als
'contin uiteits'-reserve.
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4 BEGROTING 2O2L
Begroting Realisatie Realisatie

202L 2020 2019

100 LO7Gemiddeld aantal betalende leden

( Ha lf)jaa rcontributie

lnkomsten regulier

Contributies

Donaties/giften (oud) leden

Giften (koor)leden

Basissubsidie

Overige inkomsten

Kosten regulier

Muzikale leiding

Huur repetitieruimte
lnsignes, strikken en mappen

Muziek

Bestuurskosten

Porti/telefoon en overige kantoorkosten

Representatiekosten

Interne bijeenkomsten

Contributie KCZB/a bonnementen

PR/website/automatiseri ng/nieuwsbrief

Verzekeringen

Kosten bankverkeer

Diverse overige kosten

Totaal kosten regulier

Vrijval uit bestemm ingsreserve communicatie/PR

Exploitatiesa ldo regulier

Exploitatiesaldo concerten en overige activiteiten
Saldo

Overige baten en lasten

Restitutie contributie
Kerstattentie leden

Exploitatiesa ldo concertreis Vlaanderen

Saldo

Exploitatiesaldo totaal

108

€

24.(x,0

1.400

0

4.000

0

29.N0

25.820 25.000

1.624 2.250

500 0

3.663 4.050

o 837

31,.607 33.137

8.900

4.650

350

300

500

800

1.000

800

2.000

1.600

1.000

500

900

23.400

0

23.400

8.461 10.354

4.500 6.456

350 38

207 365

146 1,.187

770 609

1.032 1.262

583 2.072

1.928 2.060

1.666 s.1,62

986 1.189

449 726

945 1.016

21.983 32.490

0 -4.000

21.983 28.49A

6.000

-6.000

0

9.674 4.647

-L.308 -3.s08

8.316 1.139

0

0

0

0

-6.420 0

-2.430 0

0 -1.638

-8.8s0 -1.538

-534 -499

240 240 240


