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Stegemanhof op zaterdagmiddag  

(gelegenheidskoor) 

Oranje fietstocht ACM 

Bevrijdingsdienst Eibergen 

Zaterdagavond Try-out in Zelhem 

4 mannenkoorconcert te Apeldoorn 

Beth-San 

(laatste oefenavond voor de vakantie) 

Maranathadienst in de Baptistenkerk in  

Enschede 
 

Van de bestuurstafel 

Dag mannen van het ACM,  Mail verstuurd op 13-3-2020  

Na een dag wikken en wegen heeft het bestuur van het ACM besloten de 

repetities in de maand maart af te gelasten. Wij voelen ons daartoe ge-

noodzaakt i.v.m. met het Corona virus. Aangezien wij als leden van het 

ACM tot de kwetsbare groep behoren, moeten wij geen onnodige risico’s 

nemen.Wel vragen wij jullie met klem thuis echt regelmatig te oefenen. 

Probeer in ieder geval het oefen-rooster, zoals we die ontvangen hebben, 

te repeteren zodat we weinig achterstand oplopen.  

Zoals het er nu uitziet is onze eerstvolgende repetitieavond maandag 6 

april. Het is nog niet bekend of dan om 19.00 uur het gelegenheidskoor 

gaat oefenen, maar dat wordt nog wel gemeld.  

Ook als de omstandigheden zich wijzigen krijgen jullie bericht.  

Namens het bestuur, Ad Doornink. 

 



 

 

Impressie van de jaarlijkse ledenverga-

dering van het ACM op 10-3-2020 

 

Hoewel er voldoende ge-

gronde redenen waren aan te 

voeren om verstek te laten 

gaan voor deze vergadering, 

zoals de regen, het coronavi-

rus dat de wereld rondwaart 

en de deze avond gespeelde 

wedstrijd van de Oranjevrou-

wen, mocht voorzitter Jan 

Bongen ruim 40 leden ver-

welkomen en was er van de 

meeste afwezigen een bericht 

van verhindering ontvangen. 
 

Na het openingsgebed zong het koor het graag gezongen lied: “Er is een 

God die hoort”. Hoewel het uit volle borst en met overtuiging werd ge-

zongen bleek dat het zingen zonder dirigent ons nog niet zo geweldig af-

gaat.  
 



De voorzitter liet de aanwezigen weten zijn functie met plezier te vervul-

len en hiermee door te willen gaan indien het koor daarmee instemt. Wat 

volgde waren alleen maar instemmende geluiden. Hij is blij met de loya-

liteit van zijn medebestuursleden.  

Daar vorig jaar wat foutjes werden gemaakt bij de huldiging van een 

aantal jubilarissen werden deze foutjes nu rechtgezet en vond een “her”-

huldiging plaats van Henk Klumpenhouwer, Gerrit Hartemink en Gerrit 

Oosterink. Wim Wikkerink en Antoon Essink waren verhinderd.  

De leden waren te spreken over de kwaliteit van het jaarverslag en de no-

tulen werden met algemene stemmen goedgekeurd.  

Het financiële verslag van het koor werd uitvoerig toegelicht door Wim 

Jansen en Gerrit Bussink. Gerrit assisteerde Wim in 2019 i.v.m. diens 

ziekte; hij doet dat graag en goed en zal dat voorlopig ook nog wel blij-

ven doen.  

Gerrit Krieger viel de 

eer te beurt door de ver-

gadering te worden be-

noemd tot voorzitter 

van de muziekcommis-

sie. Gerrit Bussink ver-

laat deze commissie, 

wordt bedankt voor zijn 

inbreng en ontvangt 

daarvoor een attentie. 
 

 

Wat ik opvallend vind bij ons koor is dat de leden in de volle breedte be-

reid zijn zich met hart en ziel in te zetten voor hun koor op allerlei terrei-

nen. In het verleden, en ook heden ten dage nog steeds, worden er aller-

lei activiteiten ondernomen om de koorkas te spekken. Dat heeft tot ge-

volg gehad dat er voldoende buffers zijn om tegenvallers op te vangen en 

nieuwe activiteiten te ontplooien zonder telkens hogere financiële bijdra-

gen van de leden te moeten vragen. Daar we de laatste jaren toch enigs-

zins op onze reserves zijn ingeteerd en dat bij ongewijzigd beleid ook in 

de komende jaren het geval zal zijn wordt met overgrote meerderheid be-

sloten de jaarlijkse ledencontributie te verhogen van € 150 naar € 200. 

Hoewel het een formaliteit lijkt merkt een der leden op dat de kas welis-

waar door 2 leden is gecontroleerd, maar dat er kennelijk geen verslag 

van is gemaakt. Aandachtspuntje voor volgend jaar. Poppe Kemper komt  

dan in de plaats van het aftredende kascontrole-lid en kan dat aandachts-

puntje mooi meenemen. 

 

In het verdere verloop van de vergadering geeft Gerrit Bussink een toe-

lichting over het gebruik van onze website en de nieuwsbrieven. Daarbij 

blijkt maar weer eens dat hij voor elk probleem dat het koor tegenkomt 

in het streven naar kwaliteitsverbetering wel een oplossing weet te vin-

den. Persoonlijk heb ik wel eens moeite met de vele keuzemogelijkheden 

die hij voor elk probleem biedt. 



Na de pauze presenteerden Tiny Oosterink en top-

mannequin Arie te Lindert in een show het door 

de kledingcommissie voorgestelde nieuwe zwarte 

overhemd. De meerderheid van de leden vindt dit 

een prima keuze en gaat akkoord met aanschaf.  
 

Teneinde de mening van de leden over een aantal 

belangrijke zaken te peilen werden een aantal 

groepen gevormd die elk een 5-tal vragen dienden 

te beantwoorden die verder afgehandeld zullen 

worden in het bestuur. Een zeer professionele 

aanpak die zeker kan leiden tot een breed draag-

vlak voor het bestuursbeleid. Martin Meijer sloot 

de vergadering om 10.45 uur door het voorlezen 

van een gedicht.  

Samenvatting: mijn complimenten aan het bestuur 

voor deze goed voorbereide en geleide vergade-

ring!  

Jan Hartemink  

 

 

Felicitaties 
 

 

In maart zijn jarig: 

Willem Bollen, Jan Hartemink, Gerrit Ruesink, Lieuwe Westerterp en 

Wim Wikkerink. 

 

In de maand april zijn de volgende koorleden jarig: Karel Gosselink 

Geert Hobé, en Dick Wikkerink. 

 

Heren, hartelijk gefeliciteerd!  

 

Communicatie Commissie  

 

De communicatie commissie bestaat uit de volgende leden: 

* Arnold Rots 

* Gerrit A. Oosterink 

Het e-mailadres van de commissie is: acm.nieuwsflits@gmail.com  
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