
 
 
 
 

 
 

Algemene 

Ledenvergadering 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 maart 2017 
  



2 
 

 

INHOUDSOPGAVE         
 
 
 
 

UITNODIGING ........................................................................................................................................ 3 

AGENDA ................................................................................................................................................. 4 

NOTULEN 28e ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 ......................................................................... 5 

FINANCIEEL VERSLAG 2016 ................................................................................................................... 9 

VERSLAG CONTROLECOMMISSIE 2016 ................................................................................................ 11 

JAARVERSLAG 2016 SECRETARIAAT .................................................................................................... 12 

JAARVERSLAG 2016 MUZIEKCOMMISSIE ............................................................................................ 14 

JAARVERSLAG 2016 KLEDINGCOMMISSIE ........................................................................................... 15 

JAARVERSLAG 2016 SPC COMMISSIE .................................................................................................. 16 

VERSLAG KOORDAGCOMMISSIE ......................................................................................................... 20 

MEERJARENBEGROTING  2017 - 2022 ................................................................................................. 21 

BESTUURSVERKIEZING ......................................................................................................................... 23 

 

  



3 
 

UITNODIGING 
 

Hierbij nodigen wij alle leden van Christelijk Gemengd Koor The Joy uit voor de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering. De vergadering zal gehouden worden op donderdag 30 maart 2017 in ’t Kerkheem te 
Bennekom.  
 
We gaan om 19.45 uur eerst het afgelopen Jubileumconcert nabespreken, waarna we tot 20.30 uur gaan 
zingen. Dan pauze tot 20.45 uur. Vervolgens begint de ALV. 
 
Het bestuur hoopt veel koorleden te ontmoeten op deze Algemene Ledenvergadering. 
Mocht je verhinderd zijn, graag even een mailtje naar het secretariaat secretariaat@thejoybennekom.nl 
 
Vragen t.b.v. de Rondvraag kunnen t/m vrijdag 24 maart gemaild worden naar bovengenoemd e-
mailadres. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het Bestuur  
 

   
 

 

Monique van de Wal 
Secretaris  

mailto:secretariaat@thejoybennekom.nl
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AGENDA 
 

30e Algemene Ledenvergadering The Joy – 30 maart 2017 

Aanvang: 20:45 uur in 't Kerkheem te Bennekom 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

2. Notulen ledenvergadering 7 april 2016 

 

3. Mededelingen / Ingekomen stukken 

 

4. Financieel jaarverslag  

 -  Resultatenrekening en toelichting 

 -  Balans 2016 en toelichting  

 -  Verslag kascontrolecommissie 2016 

 -  Benoeming leden kascontrolecommissie 2018 m.b.t. jaarrekening 2017 

 

5. Jaarverslag 2016 Secretariaat 

 

6. Jaarverslag 2016 Muziekcommissie 

 

7. Jaarverslag 2016 Kledingcommissie 

 

8. Jaarverslag 2016 Public Relations 

 

9. Voortgang speerpunten 

 

10. Meerjarenbegroting 2017-2022 

 

11. Rondvraag 

      

12. Bestuursverkiezing 

 

13. Sluiting 
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NOTULEN 28e ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 
 
Plaats  : Kerkheem Bennekom     
Datum  : 7 april 2016 
Notulen : Monique van de Wal / André Feenstra 
Aanwezig : 96 leden 
_________________________________________________________________________ 
 
1.Opening en vaststellen agenda  

 
De voorzitter opent de 29e ledenvergadering van het koor The Joy en heet iedereen van harte welkom. 
In zijn openingswoord geeft hij een kort overzicht van het jaar 2015. In dit jaar verzorgde The Joy een zestal 
optredens. Vooral het 4-meiconcert in de Oude Kerk was indrukwekkend. Ook op de meeste andere 
optredens kunnen we tevreden terugkijken. Hij wijst erop dat er in de diverse verslagen die tijdens deze 
jaarvergadering aan de orde kwamen meer over deze zaken meer gelezen kan worden. 
Voor het verloop van de ALV verwijst hij vervolgens naar het beschikbare jaarboekje. Er zijn geen 
aanvullende agendapunten opgegeven, dus de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Notulen ledenvergadering 26 maart 2015 
 
Het verslag wordt door de leden ongewijzigd goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen / ingekomen stukken 
 
Er zijn geen relevante mededelingen of ingekomen stukken.  
 
4. Financieel jaarverslag  
 
Penningmeester Cor Schaap geeft een toelichting op het financiële verslag in het jaarboekje. Er is dit jaar 
een groter positief resultaat behaald dan begroot. Dit hangt ook samen met het ledenaantal. Ook de 
contributieverhoging heeft hierop effect gehad. Dit betekent dat The Joy in een gezonde financiële conditie 
is. In antwoord op een vraag geeft Cor aan dat de financiële reserve éénmaal de totale jaarlijkse contributie 
dient te bedragen. 
Na deze toelichting, wordt middels een applaus, door de leden décharge verleend  voor de financiële 
verantwoording van de penningmeester. 
 
Kascontrole 
Dolf Smits en Berjo Evers hebben de financiële administratie van het jaar 2015 van de vereniging 
gecontroleerd. De administratie is overzichtelijk en verzorgd en is door Dolf en Berjo in orde bevonden. Het 
bestuur kan décharge verleend worden voor hun financiële beleid over 2015. Beide leden worden hartelijk 
bedankt voor het controleren van de financiële administratie.  
 
Benoeming leden kascontrole 2017 m.b.t. de jaarrekening 2016 
  
Berjo Evers en Jeanette Oostendorp nemen de kascontrole in 2017 voor hun rekening. Als reserve meldt 
Nanda Redder zich aan. 
 
5. Jaarverslag Secretariaat 2015 wordt ongewijzigd goedgekeurd en daar mee vastgesteld. 
  
6. Jaarverslag Muziekcommissie 2015 wordt ongewijzigd goedgekeurd en is daar mee vastgesteld.  
Vervolgens neemt de voorzitter van de Muziekcommissie, Allert van Harten het woord. Hij meldt dat m.i.v. 
van deze ALV er een tweetal wisselingen plaatsvinden: Nanda Redder, Marcel Haveman en hijzelf treden af. 



6 
 

Voor hen komen in de plaats Marianne Homburg en Jan Rodenburg (voorzitter). Beiden worden met 
applaus verwelkomd. De aftreders worden bedankt voor hun inzet. 
 
7. Jaarverslag Kledingcommissie wordt ongewijzigd goedgekeurd en is daar mee vastgesteld. 
 
8. Bestuursverkiezing 
 
Aftredend zijn Mieke Klarenbeek, Cor Schaap en André Feenstra. Lucy den Ouden heeft zich bereid 
verklaard Mieke op te volgen, terwijl Cor en André aangeven nog wel een jaar bij te willen tekenen.   
Aan de leden wordt voorgesteld het bestuur uit te breiden met een zesde lid, verantwoordelijk voor de 
sponsoring, de public relations en de communicatie (SPC). Voor deze functie heeft Michel van Golberdinge 
zich kandidaat gesteld. De bedoeling is dat hij als bestuurslid de leiding krijgt over een SPC-commissie, die 
verder zal bestaan uit Ingrid Jonker (de tweewekelijkse digitale The Joy Nieuwsbrief ) en Emmy van der Voet 
(sponsoring). 
Aangezien er geen tegenkandidaten voorgedragen zijn, stelt het bestuur voor Lucy, Cor, Michel en André te 
benoemen. 
 
De aanwezige leden stemmen met deze benoemingen in, door luid te applaudisseren. 
Daarna worden Mieke en Cor door de voorzitter bedankt voor hun inzet en de nieuwbenoemden 
verwelkomd. 
 
Voorts wordt afscheid genomen van Adrie Smit, die hartelijk bedankt wordt voor de dertien jaren waarin hij 
het materiaalbeheer heeft gevoerd en daarnaast ook zorg gedragen heeft voor de muziekbibliotheek. 
Patrick Zoomers neemt deze taken over, daarbij geassisteerd door Joop Wildekamp. 
 
9. Jaarverslag Public Relations 2015 
 
Het door Michel van Golberdinge (die onofficieel al enige tijd onderdeel uitgemaakt heeft van het bestuur) 
gepresenteerde verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en is daar mee vastgesteld. 
  
10. Voortgang speerpunten 
 
Ter sprake komen de volgende speerpunten uit het Beleidsplan: 
a. Een website die aan alle eisen van toegankelijk, overzichtelijkheid en uitstraling voldoet  
     en waar gezochte informatie goed te vinden is. 
b. Een gezond, op de toekomst en ambities voorbereide financiële situatie. 
c. Professionele stemvorming. 
d. The Joy gaat gebruik maken van koorregie. 
e. Een driejaarlijkse stemtest. 
f. Nieuwe nummers worden mede thuis digitaal ingestudeerd. 
g. Een vaste begeleider ter ondersteuning van de dirigent(e). 
h. Maatschappelijke betrokkenheid. 
i. Na twee jaarlijkse koordagen een koorweekeinde. 
j. Verjonging van het koor. 
k. Het organiseren van scratchconcerten. 
l. Ieder vijfde jaar een lustrum/jubileumconcert en in de tussenliggende jaren tenminste  
     één klein concert. 
 
Dit jaar heeft het bestuur een viertal zaken aangeschaft: 
•   Het muzieknotatie programma Capella; 
•   Een dictafoon ten behoeve van de verslaglegging tijdens bestuursvergaderingen; 
•   Een licentie Microsoft Office 365 ten behoeve van bestuurswerk; 
•   Het online boekhoudpakket Kleisteen ten behoeve van de penningmeester. 
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 11. Meerjarenbegroting 2016-2020  
 
-Het streven is om de contributie en de reserve op 1 te houden. (Zie punt 4) 
-De SPC gaat met sponsoring aan de slag. 
-Beleidsmaatregel: Er komt professionele stemvorming.  
-Het ledenaantal neemt toe. 
-Het budget neemt toe 
-Er zijn meer kosten gemaakt door de website.    
-De gemeentelijke subsidie 2018 zal worden verlaagd.  
           
Er volgt een korte gedachtewisseling over deze begroting : 
 Michel Govers stelt een langzame contributieverhoging voor.  
 Het is lastig om een contributieverhoging door te voeren omdat het erg lang duurt voordat  
 alle leden de verhoging geregeld hebben. Daarom heeft vaker een kleinere verhoging niet de voorkeur.  
 Wilma Jansen zegt dat er veel geld uitgeven wordt aan concerten. 
 Cor Schaap antwoordt dat een groot concert €100,00 per lid mag kosten.  
 Michel Golberdinge zegt dat er bij een concert grote uitgaves zijn maar daar tegenover ook veel inkomsten 
staan.  
 
Nettie Schilp geeft haar complimenten aan het bestuur en de begroting wordt met applaus goedgekeurd 
 
12. Rondvraag 
 
Vraag 1: Willy de Nooij: Komt er niet elk jaar een concert?  
André antwoordt dat we daar vrijheid in hebben. Allert van Harten zegt dat we moeten oppassen dat het 
niet teveel wordt. We hebben ruimte en tijd nodig voor het Jubileumconcert in maart.  
 
Vraag 2: Jeannette Oostendorp: Doen we mee met “Ede uit de Kunst”?  
Allert antwoordt dat juni een lastig moment is. We zingen in “s Heerenloo en het  
Koepelconcert. Het gaat dan te veel worden. We houden het zeker in gedachten voor een volgend jaar.  
 
Vraag 3: Hoe zit het met koorregie?  
Daar wordt op de koordag aandacht aan besteed. 
 
Vraag 4: Wat doen we aan verjonging?  
We blijven jonge leden werven.  
De SPC en het bestuur hebben het op de agenda staan en er wordt aan gewerkt.  
Jeannette Oostendorp stelt Botox voor.  
 
Vraag 5: Kan Capella nog niet in IOS? 
Dat is nog niet mogelijk. Wel is er een mogelijkheid om Capella in Music Score te downloaden. Ben Degen 
heeft dit bestand op zijn ipad staan en gaat kijken hoe dat moet. 
 
Vraag 6: Willy de Nooij: Hoe worden jongen leden aangetrokken?  
Michel zal dat later in de ledenvergadering vertellen. 
 
Vraag 7: Leny Schaap zegt dat ze het fijn zou vinden dat er voorafgaand aan een concert 3 repetities alles 
goed wordt doorgezongen.  
Dit zal met Marleen overlegd worden.   
 
Vraag 8: Joop Wildekamp ziet graag een papieren versie van het jaarboekje voor de jaarvergadering i.p.v. 
de digitale versie.  
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Misschien een optie om een papieren versie te maken voor de leden die dit graag willen of niet in de 
gelegenheid zijn het boekje uit te printen.   
Het wordt genoteerd en we komen er de volgende jaarvergadering op terug.  
 
Vraag 9: Peter Bloemendaal vindt dat er weinig optredens zijn.  
Deze vraag is al beantwoord.  
Ook wordt er gesproken over onze medewerking aan Dickens. Zingen op het plein of in de kerk. Dit staat 
nog open.  
Onze medewerking aan de kerstdienst in de Gereformeerde kerk. Dit jaar hebben we geen kerstoptreden 
ook i.v.m. de tijd die we nodig hebben voor het Jubileumconcert. 
 
13. Sluiting 
 
Om 20.45 uur bedankt de voorzitter de leden voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering. 
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FINANCIEEL VERSLAG 2016 
 
RESULTATENREKENING 

 

 

Toelichting resultatenrekening 

Het boekjaar 2016 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 7.209. Geraamd was € 2.479 voordelig. 

Er minder is uitgegeven aan muziekstukken, omdat meer gebruik is gemaakt van bestaand repertoire. We 

hebben minder opgetreden. Daardoor is het honorarium van de dirigent lager dan geraamd. We hebben 

minder besteed aan stemvorming dan vooraf is aangenomen. Kosten van de SPC hebben zich beperkt tot 

de kosten van een wervingsfolder.  De opbrengsten waren lager door een daling van het aantal leden 

(minder contributie), tegenvallende opbrengsten Dickensmarkt en minder optredens.  

 

 

 

Begroting Werkelijk

Verschil 

werkelijk/ 

begroting Toelichting

1. Opbrengsten 2016 2016

Contributie 18.000            17.630              -370                     minder koorleden dan geraamd 

Subsidie gemeente 2.200               2.225                25                         

Grote Clubactie 500                  509                    9                           

Dickensmarkt 750                  343                    -407                     geen peren, weinig lampjes verkocht

Overige opbrengsten 100                  6                         -94                       

Rente 200                  51                      -149                     lagere rentestand dan begroot

totaal opbrengsten 21.750            20.764              -986                     

2. kosten

Dirigent 6.433               5.457                976                       minder optredens

Begeleiding 390                  317                    73                         

Zangcompetentie verbetering 1.106               161                    945                       

Overige kosten dirigent 198                  194                    4                           

Huur Kerkheem 2.439               2.440                -1                          

Lidmaatschappen 1.507               1.447                60                         

Kosten website 393                  359                    34                         

Kosten SPC 750                  36                      714                       folder werving bassen

Bestuurs- en algemene kosten 2.755               1.975                780                       incl aanschaf geluidsinstallatie (GCA)

Kosten muziek 2.550               637                    1.913                   minder nieuwe nummers aangeschaft

Reservering piano 250                  -                     250                       bestuursbesluit om reservering te stoppen

Totaal kosten 18.771            13.023              5.748                   

Subtotaal 2.979              7.741                4.762                   

3. Activiteiten

Koordag, netto kosten 1.000               782                    218                       

1.000               782                    218                       

Bijdragen optredens 500                  250                    -250                     Hartenberg en Koepelconcert

Totaal netto kosten actviteiten 500                  532                    -32                       

Netto resultaat 2.479              7.209                4.730                  
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BALANS 

 

Toelichting balans 

De balans toont de financiële positie van The Joy. Met een algemene reserve van € 29.539 is die positie 

gezond. De algemene reserve is nodig om eventuele calamiteiten op te vangen. Volgens de 

meerjarenprognose zal de omvang van de algemene reserve dalen tot 80 % van de jaarlijkse contributie-

opbrengst in 2022. In het beleidsplan is een norm van vastgelegd van gemiddeld 100% van de jaarlijkse 

contributie-opbrengstop de lange termijn.  Het is op basis van deze meerjarenramingen vooralsnog niet 

nodig om de contributie de komende jaren te verhogen. In de vorige meerjarenramingen werd nog wel 

rekening gehouden met een contributieverhoging in 2018.  De verwachte kosten van de komende 

concerten zijn naar verwachting lager dan waarvan eerder is uitgegaan.   

Bedragen die in 2016 zijn betaald en ontvangen voor het Lustrumconcert zijn op de balans verantwoord 

onder “vooruit ontvangen sponsorbijdragen” en “vooruit betaalde bedragen”. Het betreft onder andere de 

kosten van een spandoek en de premie voor de evenementenverzekering.       
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VERSLAG CONTROLECOMMISSIE 2016 
 

De kascontrolecommissie 2016 van “The Joy” bestaat uit de leden Jeannette Oostendorp en Berjo Evers. Zij 

hebben kennis genomen van de financiële administratie van het jaar 2016 en deze gecontroleerd. Vragen 

over de balans per 31 december 2016 en de baten en lasten over 2016 zijn naar tevredenheid beantwoord. 

De financiën zijn gezond, er zijn voldoende middelen om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen 

voldoen. De administratie is overzichtelijk en verzorgd en is in orde bevonden. 

Het bestuur kan decharge verleend worden voor het financiële beleid over 2016. 

 

Berjo Evers en Jeannette Oostendorp 

(De originele brief van de kascontrolecommissie ligt ter inzage bij het Secretariaat) 

 

Benoeming leden kascontrolecommissie 2018 m.b.t. jaarrekening 2017 

Berjo Evers treedt af als KCC-lid.  Jeanette Oostendorp en  Nanda Redder (volgens traditie neemt het 
reserve KCC-lid van het afgelopen jaar, 2016 zitting in de nieuwe KCC) nemen de kascontrole in 2018 voor 
hun rekening. Er moet een nieuw reservelid benoemd worden. Echter, Nanda Redder heeft zich kandidaat 
gesteld als voorzitter van The Joy. Indien zij benoemd wordt in die functie, kan zij niet tegelijkertijd lid zijn 
van de kascontrolecommissie 2018. Voor haar dient er in het geval van haar benoeming een ander lid voor 
de kascontrolecommissie aangesteld te worden. 
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JAARVERSLAG 2016 SECRETARIAAT 
 
Inleiding 
Voor je ligt het jaarverslag. Hierin legt het bestuur formeel verantwoording af over de activiteiten die in 
2016 hebben plaatsgevonden.  
 
Ledenbestand 
Op 1 januari 2016 telde het koor 105 leden  
 
Algemene ledenvergadering van 7 april 2016 
Op 26 maart 2016 is de Algemene Ledenvergadering gehouden in Het Kerkheem te Bennekom.   
In het bestuur waren aftredend: Mieke Klarenbeek. De voorzitter bedankte Mieke voor haar inzet en werk 
van de afgelopen jaren.  
Lucy den Ouden was bereid de taak van externe contacten over te nemen. De leden stemden middels 
applaus in met deze benoeming.  
Cor Schaap had aangegeven dat hij bereid was zijn functie van penningmeester met 1 jaar te verlengen. De 
voorzitter was hem hiervoor zeer erkentelijk. 
André Feenstra had tevens aangegeven zijn functie van voorzitter met 1 jaar te verlengen.  
 
Het bestuur is vanaf 7 april 2016 als volgt samengesteld: 
André Feenstra (voorzitter), Cor Schaap (penningmeester), Monique van de Wal (secretaris), Bea Hugo 
(ledenadministratie), Lucy den Ouden (externe contacten), Michel van Golberdinge (SPC). 
 
Het bestuur heeft in dit verslagjaar 10 keer vergaderd.  De vertegenwoordiger van het bestuur, Lucy den 
Ouden heeft in het verslagjaar 6 keer vergaderd met de muziekcommissie. Het bestuur heeft 1 keer 
vergaderd met de LCC. 
 
Optredens en activiteiten in 2016 
7 januari  1e repetitie-avond nieuwe jaar  
7 april    Algemene Ledenvergadering  
21 april ’s Heerenloo 
3 juni Koepelconcert Bennekom 
30 juni Laatste repetitie-avond. Aansluitend seizoenafsluiting  
25 augustus  1e repetitie na de zomervakantie 
5 november  Koordag 
9,10 december  Dickens kerstmarkt en optreden 
 
Muziekcommissie 
De muziekcommissie, bestaande uit een aantal leden van het koor en onze dirigent Marleen van der Kolk, 
bepaalt binnen de door de vereniging vastgestelde uitgangspunten het repertoire. Elders in het jaarboekje 
tref je het jaarverslag 2016 van de muziekcommissie aan. 
 
Koormeester 
Henny van den Brink is vanaf 16 mei 2013 koormeester van The Joy. Zij zorgt er voor  dat de kooropstelling 
tijdens de repetities, optredens en concerten correct is. Ook let de koormeester op een goede uitstraling 
van het koor tijdens een optreden. Tevens vervult zij de rol van gastvrouw bij The Joy.  
 
Kledingcommissie 
De uit 3 koorleden bestaande kledingcommissie zorgt ervoor, dat de kleding van de koorleden is aangepast 
aan de uit te voeren optredens en ziet er op toe dat de koorleden zich aan de kledingafspraken houden.  
Het jaarverslag 2016 vind je elders in het jaarboekje. 
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Publiciteit 
De SPC, (Sponsoring, Public relations en Communicatie) onder leiding van Michel Golberdinge verzorgde in 
2016 de PR. Samen met webmaster Sam Blaauw hield Michel de website van The Joy up-to-date.  
Het jaarverslag 2016 van de SPC vind je elders in het jaarboekje. 

Nieuwsbrief 
Er worden korte zakelijke mededelingen per e-mail aan de leden doorgegeven. 
Daarnaast is in 2016 i.p.v. de The Joy Info de Nieuwsbrief uitgekomen. Deze wordt verzorgd door de SPC en 
komt tweewekelijks uit. 
Daarin staan artikelen over zingen en muziek. Lief en leed van koorleden wordt waar mogelijk gemeld. 
Mededelingen vanuit het bestuur, Marleen, optredens, nieuws van de commissies, de agenda, 
verjaardagen e.d.  
De publicatie, die ook een verbindend element tussen koorleden wil zijn, verschijnt onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur. 

Capella 
In 2015 is het muzieknotatieprogramma Capella aangeschaft. Inmiddels maken steeds meer koorleden 
gebruik van de bij dit programma gratis te downloaden reader. Het bestuur vertrouwt  er op dat het 
oefenen met Capella de kwaliteit van de optredens zal verhogen.  
 
Tot slot 
Voor het jaar 2017 staat het Jubileum concert van 25 maart op het programma. Zo verlenen we o.a. onze 
medewerking aan de kerkelijke Lintviering op 21 mei, Ede uit de kunst op 10 juni en de kerstnachtdienst op 
24 december.  
In het najaar staat er ook weer een koorweekend op het programma. 
Kortom, we gaan met elkaar en vol enthousiasme weer een nieuw koorjaar tegemoet 
 
Het bestuur dankt alle koorleden voor zijn of haar inzet het afgelopen jaar en wenst een ieder heel veel 
zangplezier voor 2017 
 
Monique van de Wal 
Secretaris The Joy 
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JAARVERSLAG 2016 MUZIEKCOMMISSIE 
 

Een van de belangrijkste taken van de muziekcommissie is de meedenkende/adviserende rol  ten aanzien 

van de optredens en concerten en het uitzoeken van muziek in overleg met de dirigent. 

Nieuwe muziek is altijd welkom. 

Het afgelopen jaar hebben we verschillende kleine optredens gehad, er was minder tijd in verband met het 

repeteren voor ons Lustrumconcert in 2017. 

The Joy verzorgde op 21 april een optreden bij ’s-Heerenloo (De Hartenberg in Ede). Door problemen in de 

communicatie was de muziekkeuze niet helemaal  goed maar de sfeer was erg uitstekend en gezellig. Zeker 

een reden om daar nog eens te gaan zingen. 

Op 3 juni hadden wij een avondconcert in de Koepel in Bennekom. Wij zongen daar een aantal nieuwe 

nummers uit ons repertoire voor het Lustrumconcert, het klonk goed en er was een ontspannen sfeer. De 

organisatie (Koepelcommissie Bennekom) was prima en het weer ook. 

Op 9 december deden we mee aan de Dickens Fair. Wij zongen daar op het podium bij de Bruna en 

Marleen wilde graag meezingnummers. Wij hebben daar twee keer voor geoefend op de repetitie-avond. 

Naast het podium stond een scherm waar de teksten op werden geprojecteerd, dit was een goed idee en er 

werd goed meegezongen.  

Wij hebben als muziekcommissie zes keer vergaderd. De nieuwe commissieleden zijn ook nog een aantal 

keer bij elkaar gekomen om te praten over de taken van de muziekcommissie. 

Een commissielid mag drie jaar in de commissie zitten en is een keer herkiesbaar.  

De samenstelling van de commissie is in 2016 flink gewijzigd. Zo hebben Allert van Harten (maart), Nanda 

Redder (maart), Marcel Haveman (tussentijds gestopt) en Mieke Klarenbeek als vertegenwoordiger vanuit 

het bestuur (tot maart) de commissie verlaten.  

Nu bestaat de commissie uit: Jan Rodenburg (voorzitter), Jannie van Sonsbeek (notulist), Marianne 

Homburg, Sam Blaauw, Lucy den Ouden (vanuit het bestuur) en Marleen van de Kolk (Dirigent). 

De materiaalbeheerder is Patrick Zoomers en hij wordt geassisteerd door Joop Wildekamp. 

Ons eerste optreden in het jaar 2017 zal ons Lustrumconcert zijn op 25 maart in de Junushoff te 

Wageningen. We zijn daar druk mee aan het repeteren. Toneelgroep Mare uit Bennekom werkt daar ook 

aan mee.  

We hopen dat het een mooi concert gaat worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jannie van Sonsbeek 
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JAARVERSLAG 2016 KLEDINGCOMMISSIE 
 

De kledingcommissie bestaat uit de volgende leden: Annemieke Vos, Leny Schaap, Kees Benthem en Berjo 

Evers 

In 2015 is een formele ,kledingcommissie benoemd. Ons eerste uitdaging was de kerstnachtdienst in de 

Beatrixkerk in Ede. Dit was in december 2015. 

Nu maart 2017, zijn we bijna anderhalf jaar en vele optredens verder. Als laatste optreden hebben wij het 

optreden gehad in de Junushoff in Wageningen. (Bij het schrijven van deze tekst en misschien bij het lezen 

is dit nog toekomst.) Bij dit concert een kledingvoorschrift met verschil tussen voor en na de pauze. Een 

outfit van wit/zwart met zilver strik en bretels, wit met zilver accent tot een grote diversiteit van zwart, wit 

en grijs in streepjes, blokjes etc. 

Op de diverse optredens hebben we samen als, commissie, maar ook zeker samen met jullie als leden van 

The Joy, in een mooie outfit, uniform maar toch divers, onze zang kunst laten horen. Het is voor ons als 

commissie een plezierige uitdaging geweest om de kleding, strikjes, sjaaltjes etc. te bedenken en als kleding 

voorschrift “voor te schrijven”. We zijn jullie als koorleden zeer dankbaar dat jullie dit voorschrift op 

hebben willen volgen. Een kledingvoorschrift werkt alleen als het we het hebben kunnen invullen met 

inspiratie van vele koorleden en wordt op gevolgd door alle leden. 

Koorleden bedankt voor jullie inspiratie, het meedenken met ons als commissie.  

 

BEDANKT dat jullie dit voorschrift hebben opgevolgd. 

Graag herhalen wij de slot zin van afgelopen jaar. 

Hebben jullie vragen, wil je aandachtspunten met ons delen. Wij luisteren graag naar jullie input. 

 

Namens de kledingcommissie,  

Berjo Evers 
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JAARVERSLAG 2016 SPC COMMISSIE 
 

In 2016 is de nieuwe commissie Sponsoring, PR en Communicatie van start gegaan. 

Deze commissie werd in eerste instantie gevormd door Michel van Golberdinge (voorzitter en bestuurslid), 

Ingrid Jonker (PR & Communicatie) en Emmy Zandbergen (Sponsoring). 

Helaas gaf Emmy na de zomervakantie aan dat ze tijdelijk geen tijd had voor de twee commissies waarvan 

zij lid was (LCC en SPC) en zij voorlopig alleen de taken met betrekking tot sponsoring voor het 

Lustrumconcert kon uitvoeren. 

Op basis van het in de 2016 jaarvergadering gedeelde SPC ambitie, doelstellingen en taken document zijn 

we als commissie enthousiast aan de slag gegaan met het opzetten van de commissie en verdelen van de 

SPC taken en verantwoordelijkheden. 

Als SPC zijn we dit jaar vijf keer bij elkaar geweest om te vergaderen over de voortgang van de verschillende 

SPC taken en verantwoordelijkheden en de daaruit volgende akties. 

Tevens was er veel email en persoonlijk contact tussen de vergaderingen door om een en ander met elkaar 

af te stemmen. 

De SPC is ook vertegenwoordigd in het bestuur dus ook was er maandelijkse afstemming met bestuur over 

de voortgang van de SPC taken, verantwoordelijkheden en initiatieven. 

Ook vond enkele malen afstemming plaats met LCC leden over taakgebieden behorend bij SPC zoals 

sponsoring en drukwerk voor het Lustrumconcert. Er is toen ook duidelijk afgesproken dat de taken voor 

het Lustrumconcert bij de LCC bleven omdat die al in gang gezet waren. De SPC zou wel de PR voor haar 

rekening nemen. 

Kortom een jaar waarin veel is gebeurd op zowel PR-, Sponsoring- als Communicatie-gebied. Hieronder per 

taakgebied een overzicht van de resultaten in 2016 en tevens een eerste inzicht in de plannen voor 2017. 

 

PR 

In het afgelopen jaar hebben meerdere PR momenten plaatsgevonden in diverse kranten zowel online als 

in huis-aan-huis versie. Een aantal voorbeelden: 

 

- Maart 2016 - Aankondiging van Lustrumconcert op website van de Dorpsraad Bennekom.  
- April 2016 - Optreden bij 's Heeren Loo in Ede-Stad en Edese Post (digitaal en huis-aan-huis). 
- Juni 2016 - Optreden  van The Joy bij Koepelconcert in Bennekoms Nieuwsblad. 
- Oktober 2016 – oproep in kerkbladen Ede, Bennekom en Wageningen ‘the Joy zoekt mannen’. 
- December 2016 – Vermelding optreden the Joy op Dickensmarkt op Dickens-pagina Facebook. 

 

Het is gebleken dat het redelijk eenvoudig is om aandacht te krijgen voor The Joy door middel van het 

online aanleveren van PR stukjes bij kranten. Deze artikelen worden doorgaans altijd geplaatst op de 

digitale versie van de lokale kranten. 

Het is een stuk moeilijker om hetzelfde stukje ook geplaatst te krijgen in de papieren versie van de krant. 

Dit wordt bepaald door de diverse krantenredacties. Er is veel aanbod dus we zullen als The Joy SPC steeds 

creatiever moeten gaan worden om ons te  onderscheiden van andere verenigingen.  

 

Communicatie 

Nieuwsbrief 

In 2016 zijn we begonnen met de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief die de leden per mail 

ontvangen. In totaal zijn er 14 nieuwsbrieven verzonden.  

Het is gelukt om een informatieve, goed uitziende en leuke nieuwsbrief uit te brengen. Diverse 

terugkomende rubrieken zijn inmiddels ontstaan waarbij naar mening van de SPC, maar ook op basis van 

ontvangen feedback, de interne communicate binnen The Joy een positieve verbeterstap heeft gemaakt. 
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Natuurlijk zien we nog meer stappen voor verbetering en zullen we ook in 2017 hierop aktie ondernemen 

met zowel bestuur, commissies maar zeker ook met de leden. Uit de rapportagecijfers van de nieuwsbrief 

blijkt dat gemiddeld 80 % van alle leden de nieuwsbrief opent. 

 

Website 

De informatie voor de website hebben we als SPC ook in 2016 zo actueel mogelijk proberen te houden voor 

zowel extern geïnteresseerden als de The Joy leden. 

Sam Blaauw is ook in 2016 de verantwoordelijke webmaster geweest van The Joy website en als SPC 

hebben we op een leuke, prettige en altijd snelle manier met Sam kunnen samenwerken. 

De uitdagingen die we als SPC zien op het gebied van de website liggen in het zo optimaal mogelijk geven 

van ‘interessante’ en ‘up-to-date’ informatie via onze site. 

Het is in 2016 gebleken dat er veel tijd gaat zitten in deze taken. Mede doordat we als SPC afhankelijk zijn 

van de aangeleverde informatie van bestuur, commissies en leden. 

Ook hebben we geconstateerd dat er behoefte is om de website te updaten met nieuwe foto's. 

 

Sociale Media  

Als SPC hebben we in 2016 een voorstel gemaakt voor een Sociale Media beleidsplan en dit voorgelegd aan 

het bestuur. 

Het beleidsplan zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de leden tijdens de komende jaarvergadering. 

 

Facebook 

Op dit moment zijn er een ‘Facebook-groep’ en een ‘Facebook-pagina’. 

Facebookgroep: dit is een openbare groep op Facebook waar Joy-leden en geïnteresseerden lid van kunnen 

worden. Informatie kan door leden van de groep onderling worden gedeeld en is meer intern gericht. Er 

zijn 54 leden in deze groep waarvan 9 geen lid van The Joy. In het afgelopen jaar zijn o.a. berichten over 

optredens, muziektips en info over optreden Dickens gedeeld. 

Facebookpagina: doordat we op zoek waren naar gebruik van Sociale Media voor het delen van informatie 

voor optredens (o.a. voor het Lustrumconcert) hebben we besloten om een Facebookpagina voor The Joy 

aan te maken; een verenigingspagina. Dit is met name voor optredens en het vergroten van 

naamsbekendheid een mooie manier om informatie extern te delen. Via het ‘liken’ op verschillende 

tijdlijnen wordt informatie snel verspreid.  

 

Youtube 

Tevens hebben we als SPC een eigen YouTube kanaal aangemaakt. 

Het doel hiervan is om PR te maken door middel van video's en filmpjes die op deze manier snel kunnen 

worden gedeeld. 

Als eerste is de promofilm voor het Lustrumconcert op Youtube geplaatst zodat deze ook beschikbaar is om 

te delen met familie, vrienden en kennissen. Maar ook met de pers om zo de kaartverkoop te stimuleren en 

publiciteit te maken voor The Joy. 

  

Sponsoring 

In 2016 zijn de voorbereidingen gestart voor het Lustrumconcert. Zonder sponsoring is het dezer dagen 

bijna niet meer mogelijk om een dergelijk grootschalig concert te organiseren. 

Emmy heeft zich in 2016 met sponsoring bezig gehouden maar vooralsnog als lid (en onderdeel)  van de 

LCC. Emmy heeft in overweging of ze na het Lustrumconcert terugkeert in de SPC. 

 

Grote Clubaktie 

In de periode van augustus tot en met november zijn we als commissie bezig geweest met het opzetten, 

communiceren, enthousiasmeren en afwikkelen van de Grote Clubaktie. 
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De Grote Clubaktie heeft in 2016 in totaal € 452,13 + €42 euro schenkingen opgeleverd. 

De gemiddelde opbrengst van deelnemende verenigingen aan de Grote Clubaktie is meer dan € 1500. 

Gezien de goede opbrengst met beperkte middelen en tijd hebben we geconstateerd dat het de moeite 

waard is om hier als SPC energie in te blijven steken.    

Daarnaast heeft The Joy een beamer als schenking ontvangen van Marcel Haveman. 

Kortom een mooi resultaat voor de kas van The Joy.  

 

SPC Initiatieven 

Vanwege het dalend aantal mannelijke leden heeft het bestuur de SPC opdracht gegeven om te proberen 

het aantal mannen (met name de bassen) te verhogen. 

We hebben hiervoor een aantal akties uitgevoerd zoals: 

- Tijdens Koepelconcert in juni zijn er aan alle aanwezigen flyers uitgedeeld met de boodschap ‘the Joy 
zoekt mannen’. 

- Er zijn oproepen geplaatst in diverse kerkbladen in Ede, Bennekom en Wageningen. 
- Er is een actie gestart met ‘een taart voor het aanbrengen van een nieuwe tenor of bas’. Op een 

ludieke manier is er inmiddels een taart overhandigd aan Cor Schaap die zichzelf heeft aangemeld bij 
de bassen. 

     

Vooruitblik 2017 

 

Op basis van de ervaringen die we als SPC commissie hebben opgedaan in 2016 gaan we op dezelfde 

enthousiaste manier ook 2017 verder met het waarmaken en uitvoeren van ambities en taken: 

 

PR 

Lustrumconcert 

Tot aan het Lustrumconcert zal de meeste tijd gaan zitten in het ondersteunen van de LCC met het 

uitvoeren van PR-activiteiten voor het concert.  

Voor andere evenementen (optredens) zullen we aankondigingen en/of verslagen maken die we op Sociale 

Media, website en via de pers zullen blijven verspreiden. 

 

Communicatie 

Nieuwsbrief 

We willen graag bereiken dat bestuur, commissies of leden zelf initiatief nemen om informatie te delen via 

de tweewekelijkse nieuwsbrief.  

Ideeën of informatie die bijdragen aan de verbetering van kwaliteit van de nieuwsbrief ontvangen we 

graag. 

 

Sociale Media en website 

In 2017 zullen we gebruik blijven maken van het communiceren van belangrijke en leuke informatie via 

Sociale Media en de up-to-date gehouden website. 

 

Sponsoring 

We willen ons gaan oriënteren op de wil en mogelijkheden voor lange termijn sponsoring.  

Dit met als doel The Joy als vereniging betaalbaar en gezond te houden. 

Ook in 2017 zullen we weer mee gaan doen met de Grote Clubaktie. 

 

SPC Initiatieven 

Taart voor een bas 

Na het Lustrumconcert zullen we ons ook weer actief in gaan zetten om nieuwe mannen (met name 

bassen) enthousiast te maken voor het zingen bij the Joy. 
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Namens de SPC commissie 

Michel van Golberdinge 

voorzitter SPC en bestuurslid SPC The Joy 
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VERSLAG KOORDAGCOMMISSIE 
 
In 2016 werd de koordag gehouden op 5 november. Wij kijken terug op een mooie, leuke, geslaagde dag. 
Vanaf 13.00 uur zaten de eerste koorleden aan de koffie en thee. Zij genoten tevens van de door de eigen 
leden gebakken cakes en taarten (nogmaals bedankt Joybakkers). 
Nadat een ieder er was, konden we beginnen aan het culturele smullen. 
Marleen heeft samen met Meta Stevens een workshop expressie gegeven, waarvan wij de vruchten kunnen 
plukken op het aankomend jubileumconcert.   
Uit de reacties achteraf bleek dat deze workshop zeker een succes was. 
Omdat de groep in tweeën gesplitst moest worden heeft steeds de andere helft zich vermaakt met 
pompoenen bewerken of een stadswandeling in Wageningen. 
De wandelaars kwamen erg enthousiast terug met mooie verhalen en de pompoenen zijn erg leuk 
geworden. 
Tegen 18.00 uur hebben we een miniconcert gegeven met het geleerde van de workshop. 
Na al deze inspanningen konden we aanschuiven voor een chinees buffet, dat was heerlijk. 
Inmiddels hadden Ben en Jan de karaoke benodigdheden opgesteld.  Velen hadden zich aangemeld om 
mee te zingen, alhoewel het soms moeilijker is dan wordt gedacht was het (soms beetje vals) erg leuk. 
Samen met een groepje vrijwilligers runde Wilma de keuken zodat een ieder goed werd verzorgd met een 
natje en droogje. 
Om 24.00 uur was het feestje officieel ten einde, helaas waren er al velen die eerder huiswaarts waren 
gegaan. 
Na het opruimen hebben we de deur om 01.30 uur achter ons dichtgedaan en gingen wij als commissie met 
een goed gevoel naar huis. 
Nogmaals, alle vrijwilligers die hebben meegewerkt, hartelijk bedankt, jullie hulp was onmisbaar. 
Hierbij geven wij het stokje over aan nieuwe vrijwilligers om er in 2017 weer een geslaagd koorweekend 
van te maken. 
 
Alvast succes gewenst!!!! 
 
Hartelijke groet, 
Wilma, Marleen en Jan.  
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MEERJARENBEGROTING  2017 - 2022 
 

Parameters bij de begroting 

 Nieuw  Oud  

Ondergrens algemene reserve op lange termijn (% jaarlijkse contributie-opbrengst)  100% 100% 

Inflatie 2% 2% 

Gemiddeld  aantal koorleden  95 100 

Koorweekend (netto kosten ten laste van koor, per koorlid) 1 keer per 3 jaar € 20 € 20 

Koordag ((netto kosten ten laste van koor, per koorlid) 2 keer per 3 jaar € 10 € 10 

Lustrumconcert (netto kosten ten laste van koor, per koorlid) 1 keer per 5 jaar  € 80 € 100 

Middelconcert (eens per 2 jaar, combo) € 30 €  30 

Overige optredens € 10 € 10 

Contributie  € 15 € 20 
vanaf 
2018 

 

Aandachtspunten meerjarenbegroting: 

 Investeren in ledenwerving (verjonging), met name mannen 

 Investeren in PR en communicatie 

 Investeren in begeleiding bij repetities 

 Handhaven deelname Grote Clubactie en Dickensmarkt 
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Meerjarenbegroting 2017-2022

(bedragen in €) Jaarrekening Raming Raming Raming Raming Raming Raming

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Opbrengsten

Contributie 17.630            17.100          17.100          17.100          17.100        17.100     17.100     

Subsidie gemeente 2.225              2.200            2.200            500                500              500           500           

Grote Clubactie 509                  400                400                400                400              400           400           

Dickensmarkt 343                  300                300                300                300              300           300           

Overige opbrengsten, 6                       50                  50                  50                  50                 50              50              

Rente 51                    50                  50                  50                  50                 50              50              

totaal opbrengsten (a) 20.764            20.100          20.100          18.400          18.400        18.400     18.400     

2. Kosten

Dirigent 5.457              6.000            6.120            6.242            6.367           6.495        6.624        

Begeleiding 317                  1.000            1.020            1.040            1.061           1.082        1.104        

Zangcompetentie verbetering 161                  500                510                520                531              541           552           

Overige kosten dirigent 194                  198                202                206                210              214           218           

Huur Kerkheem 2.440              2.450            2.700            2.950            3.009           3.069        3.131        

Lidmaatschappen 1.447              1.476            1.505            1.536            1.566           1.598        1.630        

Kosten website 359                  366                374                381                389              396           404           

Kosten Sonsoring, PR en Communicatie 36                    750                765                780                796              812           828           

Bestuurs- en algemene kosten 1.975              2.000            2.040            2.081            2.122           2.165        2.208        

Kosten muziek 637                  1.500            1.530            1.561            1.592           1.624        1.656        

Totaal kosten (b) 13.023            16.240          16.766          17.297          17.643        17.996     18.356     

Saldo (a-b), zonder activiteiten 7.741              3.860            3.334            1.103            757              404           44              

3. Activiteiten

Jubileumconcert - lustrum, (netto kosten) 5.500            7.500        

Regulier concert (netto kosten) -                2.850            950                2.850 950

Koordag (netto kosten) 782                  950                950                950           950           

Koorweekend (netto kosten) 1.900            1.900           

subbtotaal 782                 7.400           3.800           1.900           4.750          1.900       8.450       

Overige optredens c.a. (opbrengsten) 250                  500                500                500                500              500           500           

Totaal actviteiten ( c) 532                 6.900           3.300           1.400           4.250          1.400       7.950       

Totaal exploitatieresultaat (a-b-c) 7.209              -3.040          34                  -297              -3.493         -996          -7.906      

Prognose balans per 31 december

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Activa

Rabobank rek crt 1.606           

Rabobank spaarrekening 33.191        31.249       31.283       30.986       27.493     26.497     18.591     

Overige 845

Totaal activa 35.642        31.249       31.283       30.986       27.493     26.497     18.591     

Passiva

Algemene reserve 22.330        29.539       26.499       26.533       26.236     22.743     21.747     

Resultaat boekjaar 7.209           -3.040       34               -297           -3.493      -996          -7.906      

Totaal algemene reserve (Tbv norm) 29.539        26.499       26.533       26.236       22.743     21.747     13.841     

Reserve piano 4.750           4.750         4.750         4.750         4.750        4.750        4.750        

Overige 1.353           

totaal passiva 35.642        31.249       31.283       30.986       27.493     26.497     18.591     

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reserve als % van de jaarlijkse contributie 168% 155% 155% 153% 133% 127% 81%

Ondergrens 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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BESTUURSVERKIEZING 
  

Rooster, maart 2017 

 

Naam functie zitting vanaf aftredend 

André Feenstra Voorzitter 2013 2017 

Cor Schaap Penningmeester 2011 2017 

Monique van de Wal Secretaris 2015 2018 

Bea Hugo Ledenadministratie 2014 2017  

Lucy den Ouden Externe contacten 2016 2019 

Michel Golberdinge SPC 2016 2019 

  
Aftredend volgens het rooster zijn: André Feenstra, Cor Schaap, Bea Hugo. 

Bea Hugo heeft aangegeven haar functie als bestuurslid neer te leggen. Ze blijft echter wel de 
ledenadministratie doen.  
Monique van de Wal heeft te kennen gegeven graag haar functie als secretaris neer te leggen en heeft 
Marjan van der Boon als opvolgster gevonden. 
Cor Schaap legt zijn functie als penningmeester ook neer en heeft Berjo Evers als vervanger gevonden.  
Eva Oudshoorn is gevraagd om het bestuur te komen versterken en zij heeft daar enthousiast op 
gereageerd.  
Na vele intensieve pogingen een vervanger te vinden, en het bestuur er niet leek te slagen een kandidaat te 
vinden deze vacature te vervullen, heeft Nanda Redder zich bereid verklaard voorzitter te worden. Wij zijn 
als bestuur blij dat een goede kandidaat zich gemeld heeft om deze functie te gaan vervullen. 
 
Het bestuur stelt voor de volgende kandidaten te benoemen: 
 

- Nanda Redder, Voorzitter 
- Berjo Evers, Penningmeester 
- Marjan van der Boon, secretaris  
- Eva Oudshoorn, algemeen bestuurslid 

 
Namen van tegenkandidaten kunnen t/m 24 maart 2017 per mail (secretariaat@thejoybennekom.nl) op 
voordracht van 10 of meer leden bij het bestuur worden ingediend. 
 
Namens het bestuur van 

 

   
 

Monique van de Wal 

Secretaris 

mailto:secretariaat@thejoybennekom.nl

