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Notulen digitale Algemene Ledenvergadering Vrouwenkoor Confetti van 20-6-20 

 
Aanwezig:  
Marjan van de Avoort, Monique van den Bogaerd, Helmi Boetzkes, Marian Brandt, Els van Bussel 
(bestuurslid), Corine Colen (voorzitter), Margaret Crooijmans, Nicole Dams (bestuurslid),  
Els Font Freide, Annie van Gerwen, Yvonne van Gerwen, Marion Geubbels, Simone Giebels, 
 Janneke Goossens, Marja Heinen, Gabriëlle van den Heuvel, Bernadette Hoddenbagh, Hennie Jansen, 
Linda Joosten, Véronique Komen, Nienke Kleijn, Monique van Krieken, Liliane de Kroon,  

Lydia Kuijpers, Rudy van de Maat, Anja van Oorschot aspirant-betuurslid), Lydia van Paridon 
(penningmeester), Nicole de Ruijter, Maruschka Šebek(secretaris), Tineke Steenbrink, 
 Mariëtte Swinkels, Nelleke Toll, Corry van der Werff, Annet Zwitserlood.  

 
Afwezig: 
Lian van Berkel (bestuurslid), Trees Clarijs, Irene Boon, Ali van den Bosch, Lizeth Botter, Peggy 
Brouwer, Marianne Collet, Liesbeth Ehrismann, Laura Geerts, Arianne Goumans, Liesbeth van Kooten, 

Marion van de Linden, Paula van der Roest, Rian van Strien, Charlotte van de Werff,  
Nellie van der Weijden den, Mieke Wernaart, Mirande Willems, Liesbeth Wolters. 

 
1. Opening door de voorzitter 

Corine opent de vergadering om 20.12 uur door eerst even stil te staan bij het overlijden van 
Ingrid Goossens op 17 juni jl. Ingrid was tot het laatst zeer betrokken bij het reilen en zeilen  

van ons koor en zal zeer gemist worden. 
Janneke bedankt iedereen voor de belangstelling bij dit voor het gezin van Ingrid en de hele 
familie grote verlies. Op 23 juni wordt in Ingrid in kleine kring begraven. Janneke vraagt om  
dan een kaarsje voor haar te branden. 
Corine licht de gang van zaken rond deze digitale ALV toe. Een speciale noodwet heeft het 

mogelijk gemaakt een ALV digitaal uit te voeren. De voorwaarden waaraan voldaan moest 
worden heeft iedereen per e-mail toegezonden gekregen. 

 
2. Notulen van de ALV van 18 maart 2019 worden vastgesteld en goedgekeurd. 
 
3. Jaarverslag 2019 bevat de werkzaamheden van het bestuur en is ter informatie voorafgaand 

aan de vergadering aan alle leden toegestuurd. 
 
4. Bestuurssamenstelling 

 Aftredend na eerste termijn: Lydia van Paridon  
 Aftredend na tweede termijn: Maruschka Šebek  
 Herkiesbaar voor tweede termijn: Lydia van Paridon 
 Herkiesbaar voor derde termijn: Maruschka Šebek. 
 De stemming voor de herkiesbaarheid van beide bestuursleden gebeurt door middel van 

handopsteking als men niet akkoord is. Omdat niemand haar hand opsteekt worden zowel  

 Lydia als Maruschka voor drie jaar (tot de ALV van 2023) herkozen. 
 Anja van Oorschot kiest voor een 2e jaar Aspirant-bestuurslidmaatschap.  
   
5. Jaarpraatje van de voorzitter 
  2019: vernieuwing 
 
 Nieuwe dirigent, nieuwe vorm van repeteren, nieuwe voorzitter, nieuwe kooropstelling, nieuw 

gezicht commissie koorregie, nieuwe website. 
 Vernieuwing geeft verandering! 
 
 In januari is Peter van Beijnum met enthousiasme begonnen als tijdelijke vervanging van Marjan 

Vree. Peter heeft een andere aanpak. En dat werd gelukkig goed ontvangen door onze leden. 
  Vele enthousiaste reactie mochten wij ontvangen. 
 Maar verandering brengt ook onzekerheden en soms kritiek. Voor enkele leden paste de Confetti 

jas niet meer en zij hebben ons koor gedag gezegd. Maar ook door andere omstandigheden 

hebben een aantal leden ons jammer genoeg noodzakelijk moeten verlaten.  
 Gelukkig hebben wij in 2019 ook weer nieuwe leden mogen ontvangen. 
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 De samenwerking met Peter en onze vrouwen verliep heel goed. Het klikt tussen de haan en de 
kippen. Daardoor hebben wij met veel plezier in 2019 kunnen toewerken naar leuke optredens. 
De 2 voorjaarsconcerten: samen met het Pabo koor hier in ons eigen Aambeeld en het optreden 

op het Carat podium. De optredens in december: Singalong bij de oude Toren en ons jaarlijks 
kerstconcert in de St. Trudokerk in samenwerking met Harmonie Amicitia.  

 
 2019: 20 jaar na de oprichting van Vrouwenkoor Confetti, 

 Dit jubileum hebben wij mogen vieren. Een heel feestelijke dag verzorgt door onze commissie.  
 Wij begonnen met koffie en gebak bij Anja thuis. Daarna lopend naar het Speelhuis voor een leuk 

concert van theaterkoor NUTZ. En afsluitend een heel gezellig etentje bij “De Warande”. Een dag 
om niet snel te vergeten. 

 
 2019: voor ons als bestuur geen gemakkelijk jaar. De toekomst was onduidelijk: 

 Wordt Marjan weer beter en komt ze terug of niet…. 
 Blijft Peter of niet…. 
 Moeten wij dan weer op zoek naar…. 
 Een ding wisten wij zeker: Confetti blijft bestaan!  
 Wij gaan gewoon door zoals wij gewend zijn. Wij blijven in de toekomst kijken, wat die ook 

brengt. 
 En zo besloten we dat onze website in een nieuw jasje mocht worden gestoken. Met belangrijke 

uitgangspunten: gebruiksvriendelijker en leuk om te bezoeken. 
 Iets later dan gepland is de nieuwe website online gegaan. En wij zijn er trots op! 
 Daarom wil ik mijn bestuursleden en alle commissieleden bedanken voor hun enorme inzet! 
 
 Eind 2019 werd duidelijk dat Marjan definitief niet meer zou terugkeren. Peter besloot te blijven. 

Gelukkig. Wij hebben nu een nieuwe vaste dirigent. 
 Lieve vrouwen, wat hebben jullie Marjan een prachtig afscheid gegeven. Mooi om te ervaren dat 

zij een warm plekje in jullie harten heeft veroverd.  
 Dit warme Confetti gevoel moeten wij behouden dat is heel belangrijk. Daar moeten wij met ons 

allen hard voor blijven werken.   
 Jullie inzet blijft nodig!!! 
 
6. Financieel verslag door de penningmeester 

Lydia licht toe dat er door de digitale vergadering helaas geen inzage beschikbaar is in het 
financiële jaarverslag. Zij kan slechts een A4 laten zien voor de camera. 

a. Verslag van de kascontrolecommissie: Liliane de Kroon licht de kascontrole toe. Er zijn geen 
onrechtmatigheden vastgesteld en de kascommissie heeft het financieel jaarverslag goedgekeurd 
- Annet Zwitserlood vraagt naar de inkomsten 2019. 
 Lydia antwoordt dat de inkomsten 2019 bijna gelijk zijn aan de inkomsten 2018: wij zijn € 500 
ingeteerd en dat valt toe te schrijven aan de viering van ons 20 jarig bestaan. 

- Marjan van de Avoort vraagt of op een ander moment inzage in het financieel jaarverslag 
mogelijk is.  
Lydia stelt voor dat daar per e-mail een afspraak gemaakt kan worden voor inzage bij haar thuis. 

b. De ALV verleent kascontrolecommissie decharge. De huidige kascommissie bestaande uit Liliane 
de Kroon en Liesbeth Wolters met Gabrielle van den Heuvel als reservelid, wil in deze coronatijd 
een jaar langer aanblijven. Ook daarmee gaat de ALV akkoord. benoeming nieuwe 
kascontrolecommissie  

c. De ALV verleent het bestuur decharge. 

  
7.  Bespreekpunten: geen 

 
 
8.  Gelegenheid tot vragen stellen aan de voorzitters van de commissies 

  Werd geen gebruik van gemaakt. 
  Nicole Dams, voorzitter commissie Optreden&Pr meldt dat de pianogroep bereid is gevonden  
  aan te blijven tot de ALV van 2021. De groep bestaat uit Laura Geerts, Annie van Gerwen, 

Monique van Krieken en Liesbeth Wolters. 
 
9.  Bloemetje voor 15 jaar aaneengesloten lidmaatschap is dit jaar door Els van Bussel 

voorafgaand aan de ALV op 20 juni jl. thuis overhandigd aan Paula van der Roest. 

 
10. Sluiting 

Nadat Rudy van de Maat het bestuur bedankt voor haar grote inzet in deze moeilijke tijd bedankt 

Corine alle 33 deelnemers aan deze bijzondere ALV en sluit de vergadering om 20.48 uur. 
 


