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Notulen jaarvergadering 4 april 2022, gehouden in het Theo Driessen Instituut, Willem Prinzenstraat
43, 5701 BC Helmond.
Afwezig met kennisgeving zijn de volgende leden:
Cissy Appels

Harry van Koll

Paul Rood

Piet Kuijs

Paul Lambregts

Henny Mihálovics

1. Opening door de voorzitter
Met een goedemiddag en een welkomstwoord aan de leden opent voorzitter Geert Sneijders
de jaarvergadering van 2022. Hij hoopt op een vruchtbare vergadering.
2. Mededelingen
De contributie voor april wordt op maandag 11 april geïnd in plaats van deze eerste
maandag van de maand.
 De uitgedeelde financiële jaarverslagen van 2020 en 2021 worden na de vergadering
opgehaald.
 Op het jaarprogramma, agendapunt 11, staat voor zondag 1 mei een uitvoering
gepland. De corona epidemie noopte het bestuur om dit concert te cancelen.
 Mw. Annie Giebels heeft afgelopen zondag haar 82ste verjaardag gevierd. In de pauze
wacht ons een tractatie.
 Mw. Jo Verspaget meldt dat zes leden met kennisgeving afwezig zijn. Enkelen hebben
nog last van het omikron-virus
 leden merken op dat verschillende data in het jaarprogramma niet juist zijn. Nico
Vaessen beloofd voor volgende week een gecorrigeerd overzicht te hebben.
3. Jaarverslag over 2020 en 2021


Over de jaarverslagen 2020 en 2021 zijn er geen op- of aanmerkingen. Derhalve heeft de
vergadering de verslagen goedgekeurd.
4. Financieel jaarverslag, jaarrekening 2020 en 2021.
Geert Sneijders geeft het woord aan Chris-An Verbakel, penningmeester.
Leden hebben bij aanvang van de jaarvergadering de financiële verslagen op papier
gekregen. Chris-An stelt vervolgens het financiële jaarverslag 2020 aan de orde, gevolgd
door het verslag van 2021 en de begroting van 2023. De begroting 2022 wordt niet in
behandeling genomen.
Mw. Henny van Dijk merkt op dat bij het batig saldo van 2020 een verkeerd jaartal staat .
2018 moet uiteraard 2020 zijn.
Dhr. Paul Verbakel vraagt wat “evenementen” en “representatiekosten” inhouden.
Geert Sneijders beantwoordt zijn vragen. Kosten die het bestuur moet maken bij
uitvoeringen als consumpties, drukwerk, bloemen en eventueel reiskosten vallen onder
“evenementen” Bij “representatie” moet men denken aan kosten bij huldiging jubilarissen,
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extra aandacht voor ernstige zieken, bloemen bij een uitvaart van een koorlid,
verjaardagskaarten en een bloemetje bij afscheid nemen van het koor.
5. Verslag van de kascommissie
Mw. Dora Slaats doet namens de kascontrolecommissie, Mw. Dora Slaats en Dhr. Theo van
Beek, verslag.

De vergadering heeft geen aan- of opmerkingen mbt de twee verslagen van de
kascontrolecommissie. Penningmeester wordt algehele decharge verleend.
De voorzitter last een agendapunt in. Mw. Ann Bogaarts, Mw. Dora Slaats worden gehuldigd
wegens 15 jaar lidmaatschap van het SHS. Uit handen van de voorzitter en penningmeester
ontvangen zij het LOVOK-speldje, een oorkonde, een fles wijn en een VVV-waardebon.
Ook Mw. Chris-An Verbakel wordt met een mooi boeket bedankt voor haar 18 jaar
penningmeesterschap. 18 jaar lang heeft zij de financiële administratie van het koor beheerd.
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Achttien jaar lang op de eerste maandag van de maand de contributie innen en in de boeken
verwerken. Het bestuur moet naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Van mw. Cissy Appels moet nog op passende wijze afscheid genomen worden. Zij is na 15
jaar bestuurslid in 2021 afgetreden als bestuurslid.
6. Benoeming nieuwe kascommissie
Dhr Theo van Beek en Mw. Dora Slaats stellen zich beschikbaar om in 2023 de boeken van
de penningmeester namens het koor te controleren.
7. Begroting 2023
Deze is behandeld bij agendapunt 4.
8. Bestuursverkiezing
De voorzitter geeft het woord aan mw. Jo Verspaget, vice-voorzitter. Zowel Mw. Chris-An
Verbakel als dhr. Geert Sneijders zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld.
Bij het secretariaat hebben zich geen kandidaten voor een bestuursfunctie gemeld.
Mw. Chris-An treedt af als penningmeester en wordt bij acclamatie gekozen tot bestuurslid.
Ook dhr. Geert Sneijders wordt bij acclamatie gekozen en is opnieuw onze voorzitter.

9. Verkiezing leden muziekcommissie.
Tot een nieuwe opzet van de muziekcommissie is de vergadering niet gekomen. Mw. Dora
Slaats merkte terecht op dat de huidige commissie niet gekend is in de plannen van het
bestuur. De muziekcommissie heeft altijd goed gefunctioneerd en was steeds tijdig klaar met
keuzes en programmering.
Ook dhr. Frans Sijmens sluit zich hierbij aan. Wel moet de commissie uitgebreid worden met
twee leden. Door overlijden van Dhr. Frans van Stiphout en Mw. Marlies Goebels zijn de
tenoren en alten niet vertegenwoordigd.
Mw. Toos Schmidt stelt zich beschikbaar namens de alten. Voor de tenoren wordt dhr. Piet
Kuijs gevraagd.
Mw. Rikie van Helvert vraagt of ook leden muziek mogen aandragen. Dit is altijd mogelijk
geweest. Leden van de muziekcommissie brengen de muziek dan in. Eind beslissing ligt bij
mw. Jolanda Verhagen en Dhr. Frans Sijmens.

10.Dirigent kijkt vooruit op 2022.
Hiervoor geeft de voorzitter het woord aan onze dirigent, dhr. Frans Sijmens.
Hij hoopt dat de komende repetities ook zo druk bezocht worden als deze vergadering.
Slechts 6 leden afwezig. Dit in tegenstelling tot de laatste repetities waarbij 17 of meer leden
afwezig waren.
Veel samen repeteren maakt het mogelijk om snel op het oude muzikale niveau te komen.
Hij bedankt het bestuur voor de inzet in de afgelopen twee corona-jaren.
De voorzitter bedankt de dirigent voor zijn geduld en zijn betrokkenheid bij het SHS.

11. Jaarprogramma
maandag 28 februari 2022

geen repetitie ivm carnavalsmaandag

maandag 18 april 2022

geen repetitie ivm 2de Paasdag

maandag 6 juni 2022

geen repetitie ivm 2de Pinksterdag

maandag 18 juli 2022

laatste repetitie, vervolgens zomerreces

maandag 5 september 2022

eerste repetitie na de zomervakantie
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zondag 9 oktober 2022

14:00 uur: Uitwisselingsconcert met HGK en DVS, Geseldonk

maandag 19 december 2022

13:30 uur: feestelijke jaarafsluiting

Tijdens de vergadering zijn diverse opmerkingen gemaakt rond de verschillende data.
Bovenstaand programma is aangepast.
12.Rondvraag


Dhr. Paul Verbakel  vraagt naar mogelijkheid om de contributie per bank te
voldoen.
Geert Sneijders: bestuur kijkt naar mogelijkheden bij het aanstellen van nieuwe
penningmeester.



Mw. Bep Relou merkt op dat bij het aanstellen van een nieuwe penningmeester het
aantal bestuursleden op zes brengt.
Geert Sneijders: bestuur streeft nog steeds naar een bezetting van zeven
bestuursleden.



Mw. Mieke Kolenberg: Vraagt aan de vergadering om tijdens het repeteren het
praten achterwege te laten. Bij partij-studie is het rumoerig waardoor concentreren
moeilijker wordt.



Mw. Toos Schmidt: Vraagt naar meer staand repeteren. Staand zingen bevordert de
muzikaliteit. Dhr. Frans Sijmens beaamt dat, maar met een koor met een gemiddelde
leeftijd van rond de 80 jaar niet altijd mogelijk. Inzingen doen we veelal staand
evenals een werk wat goed zit of een laatste werk van de repetitie.



Mw. Ria Spoor: Vraagt of er geen muziek uit de map kan. Openen van de map gaat
moeilijk. Veelal vallen de muziekstukken op de grond. Mw. Dora Slaats geeft aan dat
de muziekcommissie gekozen heeft voor een breed repertoire in de map. Mw. Rikie
van Helvert stelt voor om de repetitiemap over twee mappen te verdelen. Leden
kunnen deze suggestie overnemen.



Dhr. Henk van Dijk wil tbv de website van elk lid afzonderlijk een foto maken. De
foto’s voor het fotoboek hebben dan gelijke eigenschappen. Hij wil vóór de repetitie
de foto’s maken. Wanneer iedereen gefotografeerd is, gaan de foto’s naar de
webmaster en wordt het fotoalbum vernieuwd. Voorstel aangenomen.



Mw. Joke Seelen: vraagt naar de situatie rond de nieuwe shawls.
Mw. Jo Verspaget geeft aan dat het bestuur besloten heeft geen nieuwe shawls aan te
schaffen. Dhr. Geert Sneijders vult aan dat de dames diverse keren shawls hebben
bekeken. Soms kon het bedrijf niet het voldoende aantal leveren, dan weer
mankeerde er van alles aan een zending. Vandaar dat het bestuur besloten heeft bij
de huidige shawls te blijven.

13.Sluiting.
Onder dankzegging van ieders inbreng en betrokkenheid sluit de voorzitter deze
jaarvergadering 2022 om 14:40 uur en biedt de leden een consumptie aan.
12 april 2022
voor verslag
N. Vaessen, secretaris
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