
 
 

    
 

 

 
 

 

Ingekomen vragen  voor de ALV van het CRM op 9 juni 2021 
 
Jan Uwland op 19-05-21 
 
LS, 
Mijne heren, 
ik heb bij punt 1 ”tegen” ingevuld. (notulen convocatie) 
Dat lijkt erger dan het is…, want ik wil graag genoteerd in de notulen, dat er in het vervolg op zijn minst 
wordt vermeld, waarover er vragen werden gesteld, zeker in de rondvraag: Dat gaat m.i. iedereen aan! 
 
Opmerking als:   Henk stelde vragen, die door het bestuur werden beantwoord, is niet zinvol. 

(we mogen toch hopen dat het bestuur vragen beantwoord?       
Sterkte en heel veel wijsheid, in deze bijzondere tijden. 
en DV tot spoedig ziens 
 
Jan Uwland 
 

 
Ger van Vliet op 19-05-21 (1e reactie) 
 
Geacht bestuur, 
 
Dank voor de uitnodiging voor de ALV, weer op een bijzondere wijze. 
Allereerst dank voor het werk dat jullie voor de vereniging onder moeilijke omstandigheden 
verrichten. 
 
Ik heb in een eerder stadium kenbaar gemaakt dat ik betreur dat er zo weinig communicatie is, in deze 
corona periode, van het bestuur in de richting van de leden. 
Zo zou en dan een mailtje van bv de voorzitter naar de leden doet mensen goed . Een ieder mist de 
wekelijkse repetities en de contacten met elkaar. Zo af en toe een hart onder de riem houdt de geest 
gaande. Wat ik betreur is dat nu blijkt dat een aantal leden het lidmaatschap heeft opgezegd en daar 
met de leden niet over is gecommuniceerd. Ook blijken zich twee mensen gemeld te hebben om lid te 
worden. In mijn herinnering is er slechts, destijds, melding gemaakt van één nieuw lid. Wel is, 
weliswaar niet in dit verenigingsjaar, melding gemaakt van de terugkomst van Dick Zeldenrust, waar ik 
overigens erg content mee ben. 
Ik hoop dat u meer werk gaat maken van de communicatie naar de leden, het is zo van belang! 
 
Tot slot wens ik de vereniging toe dat we spoedig weer repetities kunnen gaan houden. 
 
Veel sterkte 
Hartelijke groet 
Ger van Vliet 
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 
 
Ger van Vliet op 25-05-21 
 
Hallo Miel, 
 
Dit is een voorbeeld van de communicatie die ik bedoel. 
Groet 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


 
 

    
 

 

 
 

 

Ger van Vliet 
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 
 
Van: secretaris@songsforyou.nl 
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 08:06 
Aan: secretaris@songsforyou.nl 
Onderwerp: Nieuwsbrief mei 2021 
 

Beste koorleden en projectleden 

 

In de bijlage zien jullie de nieuwsbrief van mei 2021. 

Fijne dag. 

 

Groeten van Trudy 
 

 
Henk Timmermans op 01-06-21 
 
Toelichting vraag 1 
 
Het indienen van een vraag in de Rondvraag is geen privé kwestie. 
De Rondvraag is per definitie openbaar, en te volgen door alle leden/deelnemers aan de vergadering 
De mededeling “Henk Timmermans heeft …. beantwoord” is dus, hoewel (strikt genomen) juist, 
inhoudelijk onvoldoende. De leden/deelnemers hebben het recht op de hoogte te worden gebracht 
van de vragen en de antwoorden. Alleen zo kunnen de leden het bestuur controleren, en zien of er wat 
met de vragen wordt gedaan. 
 
Ik ben trouwens ook benieuwd naar de vraag van Maarten Verhoog, maar dat was (kennelijk) een 
besloten correspondentie, en dat mag daarom besloten blijven. 
 
 
 

Het bestuur heeft bovenstaande vragen / brief als volgt beantwoordt 
 
Wat betreft de inkomende vragen van leden is ook het bestuur met de vragenstellers van mening dat 
die openbaar zijn alsook de beantwoording daarvan. In een fysieke vergadering is dat voor iedereen 
duidelijk en hoorbaar in met name de rondvraag, echter in de schriftelijke behandeling van onze ALV 
vergaderingen zoals die in de afgelopen 2 jaar zijn gehouden is dat wat lastiger gebleken c.q. zijn wij als 
bestuur daar onvoldoende op ingegaan. Daarom zijn wij ons er ook van bewust dat er verbetering 
mogelijk is en hierbij willen we daar ook uiting aangeven met daarbij uitgesproken de wens dat onze 
volgende ALV in 2022 weer gewoon in een normale setting kan plaatsvinden. 
 
Wat betreft het punt van de communicatie naar de leden het volgende, er is met elkaar afgesproken dat 
de informatie vanuit het bestuur naar de leden zoveel mogelijk via de website verloopt.  
Er is nu geen nieuwsbrief in omloop omdat er een nieuwe redacteur(s) gezocht wordt en daardoor zoals 
gezegd alle bestuurlijke relevante informatie en persoonlijke mededelingen, ook van de leden, via de 
website verlopen, uiteraard kunnen we hierover van mening verschillen of dat voldoende is maar dat is 
een persoonlijke voorkeur die men mag hebben. 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
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Het bestuur heeft bij persoonlijke gebeurtenissen, b.v. bij overlijden, jubilea enz. haar medeleven en/of 
acte de préséance gegeven in de vorm van persoonlijke aanwezigheid of een schriftelijk reactie. Als 
laatste wil het bestuur nog opmerken dat er in de afgelopen 1 ½ jaar bewust gekeken is hoe en wanneer 
er communicatie vanuit het bestuur naar de leden nodig was o.a. van onze voorzitter’. Communicatie 
omwille van kijk eens hoe goed en leuk het bestuur het doet is niet zoals het bestuur zijn positie ziet. 
Daarnaast zijn de bestuursleden ook gewoon koorlid en hebben vanuit die positie ook gewoon net als 
ieder ander koorlid contacten onderhouden met andere koorleden.  


