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Jaarverslag 2014-2015 

1. Algemeen 
Het karakter van het verenigingsjaar kan worden geschetst als een overgangsfase naar 
een nieuwe positionering van de vereniging ten opzichte van het Nederlands 
Kamerkoor. 

Hiertoe werd veel gediscussieerd tussen het bestuur en de directie van het Nederlands 
Kamerkoor en vond een ledenenquête plaats over de toekomst van de vereniging. 

Het activiteitenpatroon voor de leden was daardoor ook anders dan zoals dit gedurende 
lange tijd in voorafgaande jaren gebruikelijk was. Omdat het Nederlands Kamerkoor zelf 
een Zingdag wilde organiseren (met als primaire doelgroepen de leden van Cantus 
Nobilitas en de donateurs van het NKK) was er voor het eerst geen koorweekeind meer 
in de herfst. Vanwege onzekerheid over de status van de vereniging ten opzichte van 
het NKK vond er helaas ook geen vocale studiedag plaats in het voorjaar. 

De mogelijkheid tot het bezoeken van open repetities van het NKK bleef gelukkig 
gehandhaafd, evenals het vrijwilligerssupport op het kantoor van het NKK en bij de 
concerten (CD-verkoop). 

De Vriendenrubriek die Cantus Nobilitas had gekregen in het NKK-magazine (als 
opvolger van de zelf uitgegeven periodiek "Kroniek") werd voortgezet waarbij nog 
enigszins moest worden gezocht naar de meest geschikte wijze van verkrijgen en 
coördineren van de bijdragen. 

2. Algemene Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 15 november 2014 in het Pastoraal 
Centrum van de St. Augustinuskerk, Rozenstraat 1 te Utrecht. 

De vergadering werd bezocht door 16 personen (incl. bestuursleden). Er was geen 
aansluitend concert van het Nederlands Kamerkoor. 

Naast het behandelen van de gebruikelijke jaarstukken kwamen aan de orde: 

• bestuurswisseling (zie pt. 3 hieronder) 

• meningspeiling en discussie over de toekomst van de vereniging (zie ###) 

3. Bestuur 
Tijdens de ALV van 15 november 2014 vonden de volgende wisselingen van 
bestuursfuncties plaats: 

• voorzitter Mieke van Lingen trad af na de maximale zittingsperiode van 9 jaar; 

• Jan Mevius trad toe tot het bestuur 

• Gerard Maassen verliet op eigen verzoek het bestuur als adviseur voor de Cantus-
rubriek in het NKK Magazine. 
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Het nieuwe bestuur verdeelde de functies onderling als volgt: 

Functie vorige samenstelling ver. jaar 2014-2015 

Voorzitter Mieke van Lingen Ben Weber 

Secretaris Maria Janssen Jan Mevius 

Penningmeester Ben Weber Maria Janssen 

Ledenadministrateur Dick Blom Dick Blom 

Bestuurslid namens NKK Tido Visser Tido Visser 

Coördinator Cantus-
rubriek in NKK Magazine 

Gerard Maassen Maria Janssen (voorlopig) 

Het bestuur vergaderde tijdens het verenigingsjaar 7 maal: 

• 5 september (buitengewone bestuursverg.), 10 oktober (voorbereiding ALV) en 22 
december 2014; 

• 18 februari, 25 maart (buitengewone bestuursverg.), 17 april en 19 juni 2015. 

Enkele malen werd dankbaar gebruik gemaakt van beschikbaar gestelde ruimte op 
het kantoor van het Nederlands Kamerkoor. De nieuwe locatie van dit kantoor in 
Utrecht is gunstig ten opzichte van de verspreid wonende bestuursleden. 

4. De toekomst van de vereniging 
Door de sterke vermindering van de subsidies voor het Nederlands Kamerkoor was er 
een grote behoefte ontstaan om meer donateurs te werven die een structurele bijdrage 
zouden kunnen leveren aan het verbeteren van de financiële positie van het koor. 

Binnen dit kader waren door de directie van het Nederlands Kamerkoor, maar ook door 
leden van de vereniging zelf, twijfels geuit over de zinvolheid van het voortbestaan van 
Cantus Nobilitas.  

De NKK-directie kwam aan het begin van het verenigingsjaar met voorstellen om de 
leden van Cantus in te passen in een "geefstructuur" waarin tegenprestaties worden 
geboden afhankelijk van de hoogte van de donatie. 

Het Bestuur van CN was hier in principe niet op tegen maar wel tegen een 
minimumtarief dat het dubbele zou zijn van de contributie voor Cantus Nobilitas. Via 
Cantus Nobilitas kunnen mensen met een smalle beurs ook het NKK blijven steunen en 
de informatie ontvangen die ook naar de "grotere" donateurs" gaan. Cantus wordt zo de 
"paraplu-organisatie voor de kleine donateurs". De vereniging heeft dus niet alleen een 
financiële maar ook een sociale functie. 

Verder wees het bestuur erop dat de functie van de leden van CN vanuit zijn oorsprong 
een andere is dan die van donateurs. De Vereniging zet zich in voor de verspreiding en 
bekendmaking van het Nederlands Kamerkoor onder een grotere groep mensen. Ze 
organiseert activiteiten voor leden en ondersteunt het NKK met een netwerk aan 
vrijwilligers. 

Na veel discussie besloot het bestuur om een schriftelijke meningspeiling onder de 
leden te houden over het al of niet laten voortbestaan van de vereniging en daarover 
een besluit te laten nemen door de ledenvergadering. 

De leden konden zicht uitspreken voor een van de volgende twee opties: 

1.  Cantus Nobilitas blijft voortbestaan, mits een volledig bestuur kan worden gevormd; 

2.  Cantus Nobilitas wordt binnen een periode van 1 jaar opgeheven; de leden kunnen 
vrijwillig overgaan tot het donateurschap van het Nederlands Kamerkoor. 
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Van de 72 geregistreerde reacties op de enquête spraken zich 39 uit voor optie 1, 25 
voor optie 2. 6 leden zegden hun lidmaatschap op als reactie op de enquête.   

Tijdens de ledenvergadering stemden alle aanwezigen voor het voortbestaan van 
Cantus Nobilitas. Aangezien een ook een nieuw bestuur kon worden gevormd, werd 
besloten tot het laten voortbestaan van de vereniging. 

Na verdere discussies in de loop van het jaar werd geconcludeerd: 

De belangrijkste rol van CN is, dat er een netwerk van betrokkenen is van mensen die 
het koor ondersteunen: ambassadeurs en vrijwilligers. CN-leden krijgen tegenprestaties 
in de vorm van een Magazine, vrijkaarten bij cd-verkoophulp, bijwoning van repetities 
van het koor, Zingdagen en een lage financiële bijdrage. 

5. Ledenaantallen 
Hieronder volgt een overzicht van de ledenaantallen van Cantus Nobilitas bij het begin 
en het einde van het verenigingsjaar: 

Soort leden 01-09-2014 01-09-2015 
Leden  293 286 

waarvan met partner 25 24 

Ereleden 2 2 

Lidkoren 4 4 

6. Zingdag 
Het NKK organiseerde op 11 oktober 2014 voor de eerste keer in eigen beheer een 
Zingdag. Deze kwam in de plaats van het tot dan toe jaarlijks gehouden koorweekend. 
Er was gekozen voor een geheel andere locatie, namelijk in "De Kunstgreep" in 
Oostzaan (voor Randstedelingen redelijk centraal, voor mensen van buitenaf toch wat 
excentrisch). De dag stond onder leiding van dirigent Frank Hameleers. 
Stemgroeprepetities werden geleid door zangers van het Nederlands Kamerkoor. Een 
uitgebreid verslag van deze geslaagde Zingdag is opgenomen in NKK Magazine nr 2. 

7. Open repetities 
Tijdens het verenigingsjaar was er 9 keer gelegenheid tot het bijwonen van een open 
repetitie van het Nederlands Kamerkoor. Al deze open repetities, op één na, vonden 
plaats in het MuzyQ in Amsterdam. Zie voor details het Vriendennieuws in nummer 0 
van het NKK-magazine, pag. 27. 

8. CD-verkoop 
Ca. 25 vrijwilligers hielden zich bezig met de CD-verkoop tijdens concerten; velen deden 
dat meerder keren. 

De CD-verkoop heeft in het kalenderjaar 2014: 9249 euro opgebracht (2013: 6093 euro). 
Naast de CD-verkoop werd ook altijd meegeholpen met de  verkoop van Magazines en 
programma’s en op sommige locaties werd assistentie verleend bij toegangscontrole, 
kaartverkoop e.d. 

De coördinatie van de inzet van vrijwilligers ging in de loop van 2015 over van Mieke 
van Lingen naar Jan Mevius. 

 


