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Van de Voorzitter
Door de drukke werkzaamheden van ondergetekende,
i.v.m. wijziging werkgever en
van Aart wegens verhuizing
en andere drukke bezigheden, komen er dit jaar maar
2 nieuwsbrieven uit. Ook
was er niet zo veel te melden want er waren niet zo
erg veel optredens.
Iets waar wij wel naar hebben uitgekeken is de
deelname aan de korendag te Leerdam. Het leek
ons als bestuur een goede gelegenheid om het
koor qua zangkwaliteit weer eens te laten beoordelen en weer eens een gezellige dag te hebben
met elkaar. Leerdam, een gezellige stad op de
grens van Gelderland en Zuid Holland, met veel
bezienswaardigheden. En alhoewel de dag in Rozenburg regenachtig begon met veel regen en onweer, klaarde de lucht richting Leerdam al snel op.
De reis verliep voorspoedig en binnen het uur waren wij op plaats van bestemming bij de Bethelkerk alwaar de koffie nog niet gereed stond, want
men had niet gerekend op een buslading zangers
met aanhang. Buiten dit kleine minpuntje was het
verder toch prima geregeld, met voor de gastkoren een aparte ruimte om spullen, zoals koormappen en dergelijke, achter te laten. Het inzingen
ging ons inziens wel goed en met goede moed togen wij gezamenlijk naar de Mariakerk. Een loopafstand van ongeveer 100 m. waar wij om 12:30
uur in de juiste volgorde het podium betraden,
nauwlettend door onze koormeester gadegeslagen. Het optreden verliep voorspoedig en met een
kleine hapering bij het nummer ’Steal away’ daargelaten, goed gezongen en geanticipeerd op de
aanwijzingen van de dirigent. Binnen enkele dagen
wordt het oordeel van de jury verwacht en hopen
we op een goede beoordeling met positieve kritiek. Na ons optreden was er een mogelijkheid om
de glasblazerij te bezoeken, vooraf door onze penningmeester prima geregeld en ook weer op korte

loopafstand, waar een ieder gehoor aan heeft gegeven. Alhoewel het mooie weer buiten lonkte zijn
we toch bijna 1½ uur binnen geweest en hebben
diverse creaties zien maken door de glasblazers en
diverse technieken zien uitvoeren. E.e.a. incl. een
minioptreden van ons eigen koor. Men zal nu ook
meer begrip hebben voor de hoge kosten van de
diverse glasobjecten welke te koop werden aangeboden want het is een arbeidsintensief proces
waarbij het ook mis kan gaan. Na dit leerzame uitje togen wij allen gezamenlijk terug naar de Mariakerk waar het laatste koor (het organiserende Stedelijk Leerdams Mannenkoor Zang en Vriendschap) hun optreden verzorgde. Tijdens het overleg van de jury zongen alle koren gezamenlijk het
nummer ‘Landerkennung’ van Edvard Grieg op
een overvol podium. Gezien de reacties uit de zaal
klonk het ook nog aardig. De jury was het inmiddels eens geworden welke drie koren de oorkonde
zouden ontvangen en als beste hadden gepresteerd. Mede ook omdat deze koren deels, zo niet
alle nummers uit het hoofd zongen. Al met al een
leuke dag en omstreeks 17:45 uur togen wij huiswaarts alwaar wij om 18:45 uur arriveerden. Peter
Nattekaas vond maandag 29 oktober nog een leuk
stukje in de bijlage van het AD met een klein verslag van de korendag waarbij een aantal koorleden
van ons koor werden geïnterviewd.
Het eerstvolgende concert is ons kerstconcert in
Muziektheater De Ontmoeting op 23 december
om 15:30 uur met Wendy Krikke sopraan en Antoinette Lammers aan de vleugel belooft het weer
een mooi concert te worden waar wij naar uitkijken. Donderdag 20 december is er geen koorrepetitie maar de generale is op zaterdagmorgen van
9:30 tot 12:00 uur. Wij hebben gemeend om, nu
Martin bezet is, geen andere dirigent uit te nodigen om daarmee geen verwarring te zaaien door
aanpak van een andere dirigent.
Allen een mooi en goed kerstconcert toegewenst
en alvast fijne feestdagen en een voorspoedig
2019.
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Kaarten
Met de mededeling dat er 2 kaarten op de piano
liggen voor de door ziekte afwezige Folkert Koning
(geopereerd aan het carpaal tunnel syndroom in
zijn handpalm) en Aad Lankhorst (nieuwe heup)
start Kees de repetitieavond van donderdag 22 februari. Er zijn ook kaarten te koop en wel voor de
prijs van € 7,50 voor de bus naar Sommelsdijk op
vrijdag 9 maart a.s. Verder is er weinig te melden,
het wordt een rustig avondje zingen en er wordt
ingezongen met de ‘Zeeemansmedley’. En dat ter
voorbereiding voor het concert in Sommelsdijk. De
avond wordt afgesloten met ‘Tebe pojem’.

Zij ziet Jan de Groot niet zitten
Elke zondagavond, van 17:20 uur tot 18:20 uur
wordt op NPO 2 het NTR programma Podium
Witteman uitgezonden. Een programma over klassieke muziek, gepresenteerd door Paul Witteman
met huispianist Mike Boddé en sidekick Floris Kortie die opvallende muzikale filmpjes laat zien. Een
leuk informatief muziekaal programma waar ook
publiek bij aanwezig is. Ik kijk er graag naar en op
zondagavond 25 februari komt er met regelmaat
een bekend koppie in beeld. Steeds als ik tegen
mijn vrouw zegt „kijk daar zit Jan de Groot met zijn
Yaël”, en zij opkijkt, dan draait de camera weg en
ziet zij Jan niet zitten. Bij navraag blijkt dat Jan een
regelmatige bezoeker van het programma is.
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team of De-

Steen koud
Ondanks dat het steen en steen koud is, zowel
buiten als binnen, wordt er toch gezongen op
donderdag 1 maart. De verwarming in De Ontmoeting kan het niet bolwerken volgens Tineke en
dat is te merken. Piet van den Berg en Aad Lankhorst zijn terug van ziekenverlof en ondanks de
kou en afwezigheid van Folkert gaan we toch van
start. Ingezongen wordt met ‘I need Thee Every
Hour’. Veel tijd wordt gestoken in ‘Stoomboot op
de Mississippi’ en na een avond stevig repeteren
begint de boot aardig te varen. Nog even wordt
het kledingprotocol doorgenomen voor het optreden in Sommelsdijk en de avond wordt afgesloten
met ‘Kol’ slaven nas Hospod’.

Sneeuw
Dissonant had op zaterdagmorgen 3 maart ook
last van het winterweer. Naast de kou lag er ook
een stevig pak sneeuw maar de Dissonanten
mochten dat niet deren. Om 9:00 uur verzamelde
de mannen zich in de Katholieke Kerk van Rozenburg om 1½ uur met Frans Gort te gaan repeteren.
Een van de zangers moest echter eerst zijn muziekmap redden want bij het sneeuwvrij maken
van de autoruiten had hij zijn map op een naast
hem geparkeerd staande wagen gelegd en was hij
zonder map weggereden. Eenmaal op Rozenburg
gekomen miste hij zijn map. Het is uiteindelijk
allemaal goed gekomen.

Variabele werktijden
Donderdagavond 8 maart zullen we niet snel vergeten. Het lukt Martin wel vaker om variabele
werktijden na te streven en op een onverwacht
ogenblik binnen te komen maar deze avond was
het wel heel erg raak. Er stonden nergens files, het
was niet glad en er was geen code geel afgekondigd dus was er geen enkele belemmering om op
tijd in De Ontmoeting te zijn. Het lukte de zangers
in elk geval om op tijd in te klokken. Gezien de
gemiddelde leeftijd van het koor zullen velen van
ons net na het middageten even een oogje dicht
knijpen. Zo ook Martin. Alleen bij hem liep dat een
weinig uit. Henk de Wit had het koor al in laten
zingen met ‘De Nacht’ en ‘Tebe pojem’ en de pau-

Henk de Wit in actie.

Foto Gijs Ravenstijn

ze was reeds ingezet toen Martin binnen kwam.
Met excuses, dat wel. In de resterende tijd werd
nog even gezongen en het repertoire voor het
concert in Sommelsdijk doorgenomen waarna een
ieder op tijd zijn weg naar huis kon inslaan. Variabele werktijden in een koor, het blijft lastig.
De late opkomst van Martin verleidde Arie
Kleijwegt tot het maken van onderstaand rijmsel.
Slippertje
‘t Is ons allen wel eens overkomen,
dat we te laat waren op ons werk,
verslapen, met mooie (natte) dromen,
het lichaam zwak, de slaap te sterk.
Een reprimande door je cheffie,
was meestal het enige vertoon,
een snel gestameld excuusje,
het lijkt bijna wel gewoon.
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Een volgende keer was het een collega,
dan was je in je vuistje blij,
een keer te laat op je werkplekkie,
het hoort er gewoon een beetje bij.
Anders wordt het met een prominente functie,
als een groep mensen op je wacht,
bijvoorbeeld een koor bestaand uit mannen,
op een vast tijdstip te saam gebracht.
Een koor bestaand uit scherpe tongen,
die in plaats van zingen spreken gaan,
je moet er heen, contractueel bedongen,
op de bok, daar moet je staan!
Het komt omdat je anders dan de meesten,
je brood verdient op een andere tijd,
je bent kwetsbaarder als je inslaapt,
doet het zich voor, je wordt niet benijd.

grote zaal gezellig vol. In de kleedruimte ging de
smokingpantalon aan, incl. wit overhemd, gilet en
strik. Terwijl de draaideur nog kabaal en overuren
maakte werd het programma om 19:30 uur gestart met ‘De Nacht’. We hadden er zin in want
een deel van het koor bereikte eerder de top van
‘Jacob’s Ladder’ dan de rest en ook bij ‘Whispering
hope’ liep het niet synchroon. Het zal wel met de
opstelling te maken gehad hebben. Al snel werd
na de pauze ‘Take me Home’ en ‘Home on the
Range’ gezongen maar we gingen nog niet naar
huis. Pas na ‘Das ist die Liebe der Matrosen’ en de
‘Zeemansmedley’ en een afsluitend drankje keerden we huiswaarts. Een door Willem van Dam
georganiseerd concert met wat kleine foutjes en
een dankbaar publiek. Helaas leverde het concert
geen nieuwe leden op.

Je moet toch door met die zangfanaten,
de zangstof moet erin gestampt,
een poging, zonder jou kwaliteiten,
klinkt voor geen meter ….en verzandt.
Het is toch ernstig te betreuren,
dat een koor, gerenommeerd of niet,
nog geen uurtje kan overbruggen,
als je onbewust van je rust geniet.
Die rust valt niets van af te dingen,
je werkt met inzet voor je RMK,
niemand hoeft je nog te vertellen:
‘Slaap niet ervoor, maar wel er na!’
Tijd voor begrip van alle kanten,
excuses voor de grappen die zijn gemaakt,
’t wordt tijd dat dit ‘hazenslaapje’,
volledig onder ’t zand geraakt!
Arie Kleijwegt

Sommelsdijk
De bus was vrijdag 9 maart op tijd en er waren
geen te laatkomers dus er kon precies op tijd vertrokken worden naar Sommelsdijk. En aangekomen in Nieuw Rijsenburgh, woonzorglocatie CuraMare stond de koffie al te pruttelen en liep de
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Optreden Sommelsdijk

Foto via Wim van Dam

Verwende zangers
„Het koor heeft mooi gezongen” is de algemene
reactie uit Sommelsdijk. Dat is wat voorzitter Cees
op donderdagavond 15 maart, naar aanleiding van
ons optreden aldaar, mocht doorgeven aan de
koorleden. Ondanks dat de opstelling in de zaal
niet ideaal was en sommige partijen sneller zongen dan dat de dirigent het wilde, klonk het prima.
Martin voegde er nog aan toe dat wij erg verwend
zijn met het zingen in De Ontmoeting „want daar
klinkt het altijd.” Ingezongen werd met ‘Home on
the Range’. Na de avond gevuld te hebben met het
programma voor de Dag van de Amateurkunst op
zaterdag 24 maart wordt er afgesloten met ‘Dank
sei dir, Herr’.

Dissonant
Zaterdagmorgen 17 maart repeteerde Dissonant

met Frans Gort. Dat ter voorbereiding op de dienst
in de Katholieke Kerk op zondag 1e Paasdag. Het
‘Amazing Crace’ zongen de 1e tenoren volgens
Frans heel mooi, „maar niet zoals de schepper het
bedoeld heeft.” Verder verliep de repetitie zonder
problemen en vloog de tijd om.

Groot Dictee
In Muziektheater De Ontmoeting wordt jaarlijks
het Groot Dictee van Rozenburg geschreven en
voorgelezen. Zo was dit jaar burgemeester Aboutaleb de schrijver en voorlezer van het dictee.
Zangers van het RMK konden daar niet aan deelnemen want het koor had op vrijdag 9 maart verplichtingen in Sommelsdijk. Er kwam een herkansing en wel op zaterdag 17 maart j.l. in ’t Wapen
van Marion in Oostvoorne waar de Rotaryclub
Brielle haar eigen Groot Dictee organiseerde. En
als je dan de krant van maandag 19 maart opent
lees je dat onze bas Henk de Wit deelnemer was in
Oostvoorne en op een gedeelde 3e plaats is geëindigd. Gezien het deelnemersveld van 80 personen
een schitterende plaats. „Appen is funest voor
taal” aldus Henk. Zijn suggestie om voor minder
validen en slechthorenden de tekst met een beamer op de muur te projecteren werd niet begrepen en van de hand gewezen. Niettemin, tog gefelisiteert Henk.

biedscommissie, we moeten nog even wachten op
het antwoord. Dus maar gewoon gaan zingen. Het
programma voor zaterdag 24 maart wordt nog
eens doorgenomen en Cees sluit af met de opmerking dat we voor de komende paasdagen geen
eieren hoeven te kopen en dat op 29 maart de
ledenvergadering gehouden wordt.

Afgeknepen
Zaterdagmorgen 24 maart repeteerde Dissonant
weer bij Frans Gort. Deze liet na afloop weten de
mannen te hebben ‘afgeknepen’. De repetities bij
Frans zijn op zich al een belevenis hetgeen vooral
komt doordat het groepje klein is en er daardoor
heel snel gewerkt kan worden. Het is bijna 1 op 1
repeteren en bijzonder leerzaam. En je laat het
wel om tijdens de repetitie uitgebreid met je buurman in gesprek te gaan.

Dag van de Amateurkunst
Zaterdagmiddag 24 maart medewerking aan de
Dag van de Amateurkunst in Muziektheater De
Ontmoeting. Een evenement voor alle liefhebbers
en beoefenaars van muziek, dans, theater, fotografie en beeldende kunst. Alle Rozenburgse amateur kunstenaars kunnen zich die dag aan het publiek presenteren. En dat deden ze dan ook. Het
koor werd om 14:00 uur opgesteld in zwarte pantalon met zwarte schoenen en sokken en een wit T
-shirt onder het rode overhemd. Voor een volle
zaal werd het programma gestart met ‘You Raise
me Up’ gevolgd door ‘Tebe pojem’. Fijne nummers
om te zingen. Daarna werd ‘Imagine’ en ‘Home on

Henk hevig schrijvend tussen zijn medestrijders Foto John Biert

Verkiezingen
De verkiezingen zijn net achter de rug maar bariton Frits Elenbaas is op donderdag 22 maart nog
niet gerust is op de einduitslag. Pas vrijdag 23
maart zou burgemeester Aboutaleb deze definitief
bekend maken. Komt Frits wel of niet in de ge-

Concentratie bij Cees, Piet en Henry

Foto Pieter de Jong
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the Range’ gezongen. Op het programma stonden
ook de nummers ‘I Dreamed a Dream’ en ‘Can You
Feel the Love Tonight’. Afgesloten werd met ‘Das
ist die Liebe der Matrosen’.
Een leuk kort optreden met een enthousiast publiek. En Frits, hij zong wel mee maar maakt geen
deel uit van de Gebiedscommissie Rozenburg.

Ledenvergadering
Het is donderdagavond 29 maart als het koor in de
achterzaal voor de 91ste keer bijeen komt voor de
jaarlijkse jaarvergadering. Altijd spannend, wordt
het bestuur gewipt, zijn er onregelmatigheden
geconstateerd in de boekhouding, zingen we muziek die niet bij het koor past, kortom een avond
die niet te voorspellen is maar daarom wel van
belang om de meningen aan te horen en voorstellen aan het bestuur “mee te nemen“.
Het is voorzitter Kees die blijmoedig de vergadering opent en aan de leden vraagt of men de
presentielijst heeft getekend en akkoord gaat met
de agenda. Men gaat zonder morren akkoord. Er
wordt 1 minuut stilte gehouden voor de in 2017
overleden bariton Jan Brouwer waarna de vergadering echt van start gaat.
Notule 6 april 2017
De notule van de jaarvergadering van 6 april 2017
wordt zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd
waarna secretaris Jan het jaarverslag 2017/2018
voorleest.
Jaarverslag 2017/2018
“Voorafgaand aan de jaarvergadering van 6 april
2017 wordt er getrakteerd op koffie met gebak.
Dat ter gelegenheid van het 90 jarig jubileum. Ook
krijgen de leden die nog geen jubileumbalpen
hebben ontvangen dit kleinood alsnog aangeboden. Op 27 april 2017 liet het koor zich zien en
horen in de Stadswinkel van Rozenburg tijdens de
Koningsdag op 27 april. Een vol gemeentehuis
waar samen met U.D.I. een aubade werd gegeven
ter gelegenheid van de verjaardag van Willem
Alexander. De ochtend werd afgesloten met een
oranjebittertje. Wederom met U.D.I. werd er gezongen tijdens de Dodenherdenking op 4 mei.
Altijd een plechtig gebeuren waarvoor nog steeds
veel belangstelling vanuit de burgerij bestaat. Wel
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Voorlopige Concertagenda 2018/2019
2018
Do. 20.dec. Geen repetitie
Za. 22 dec. Extra repetitie
Zo. 23 dec. Kerstconcert met Wendy Krikken
Ma. 24 dec. Kerstnachtdienst Rozenburg
Do. 27 dec. Geen repetitie
Do. 03 jan. Nieuwjaarsreceptie
Zo. 24 mrt. Alzheimer Rozenburg
Do. 28 mrt. 92e Leden Vergadering
Zo. 21 apr. Ontmoetingskerk, Spijkenisse
Do. 18 jul.
Zomeravondconcert
Do. 05 sep. Open repetitie
kreeg het koor een punt van kritiek want tijdens
de wandeling naar- en vanaf de begraafplaats
liepen we niet gedisciplineerd. Op zaterdag 17 juni
zong het koor op de Goerees Portdagen. Er was
een binnen- en buiten optreden met 2 verschillende programma’s. In de kerk werd het serieuze
werk gebracht met organist Piet Westhoeve en
buiten, op een bloedheet dorpsplein werd het
luchtige programma gebracht. Wel ingekort want
het was er wel heel erg warm. Net zo warm als op
het zomeravonconcert op donderdagavond 6 juli
2017 in De Ontmoeting. Met het zomeravondcocert werd tevens het seizoen afgesloten. Een
avond die jaarlijks op grote publieke belangstelling
mag rekenen. Als op 12 oktober Martin verhindert
is wordt oud dirigent Aad van der Hoeven van stal
gehaald hetgeen een leuke avond wordt met veel
zingen maar ook tijd voor het ophalen van herinneringen. En als het dan november is staan alle
repetities in het teken van de nakende Kerst. Op
10 december werd medewerking verleend aan
een kerkdienst in de Welkomkerk in een dicht
gesneeuwd Rockanje waar ds. Willem van der Kooi
voor ging. Op zondagmiddag 17 december volgde
de Kerstzangmiddag in De Ontmoeting. Volle bak
en een mooi kerstprogramma. Op vrijdagavond 22
december reisde het koor weer af naar Rockanje,
nu voor een Kerstviering in Verzorgingstehuis
Stuifakkers met de altijd enthousiaste Suse van
Gurp. Op 4 januari 2018 vond de Nieuwjaarsreceptie plaats met veel jubilarissen. Door een administratieve misser wordt Arie van Pelt vergeten
maar in februari van dit jaar werd het ten huize
van Van Pelt alsnog goedgemaakt. Vrijdagavond 9

maart werd er gezongen in Sommelsdijk en wel in
Nieuw Rijsenburgh, woonzorglocatie CuraMare en
op zaterdagmiddag 24 maart verleende het koor
medewerking aan de Dag van de Amateurkunst in
Muziektheater De Ontmoeting. Als laatste deelt
secretaris Jan de Groot mee dat bij hem de ziekte
van Parkinson is vastgesteld, dat hij zijn functie als
secretaris neerlegt maar deze voorlopig blijft uitoefenen tot er een goede vervanger is gevonden.
Financieel jaarverslag
Na de berichten van de secretaris aangehoord te
hebben maakt Johan Rijken zijn opwachting en
start penning Leen zijn het financiële jaarverslag
2017. Aanvankelijk dreigde een verlies te ontstaan
maar een donatie van Deltalinqs voorkwam erger
en is het financiële jaar zonder een tekort afgesloten. De begroting van 2018 laat zien dat de inkomsten teruglopen en de uitgaven toenemen.
E.e.a vindt o.a. zijn oorzaak in het doorlopen van
de huur tegen het verminderen van het ledenaantal. De taak aan allen is dus om nieuw bloed binnen te halen. Voorlopig wordt voorgesteld het te
verwachtte tekort uit eigen middelen bij te leggen.
Ook dit jaar heeft de kascontrolecommissie de kas
en het doen en laten van de penningmeester
gecontroleerd. Zowel de uiterst betrouwbare Leen
van Berkel als de onkreukbare Jaap Moerman
hebben geen onrechtmatigheden in de boeken
kunnen ontdekken en stellen voor het bestuur van
het RMK decharge te verlenen. Penningmeester
Leen ontvangt daarvoor een welgemeend applaus.
Omdat Leen van Berkel volgens de reglementen
aftredend is wordt hij bedankt voor zijn inspanningen en wordt IJsbrand Koornneeff zijn opvolger.
Ondanks de te verwachtte vermindering van inkomsten wordt de contributie niet verhoogd en
blijft deze voor het komende seizoen staan op €
15,00. Daar wordt aan toegevoegd dat een deel
van de kosten van de deelname aan het concours
in Leerdam in oktober dit jaar deels uit de kas
gefinancierd zal worden. Zo is het ook met
het.vervoer naar Sommelsdijk gedaan. Zonder
protest vanuit de leden gaat men akkoord. Leen
merkt nog op dat de giro-rekening is opgezegd en
dat het koor alleen nog financieel bereikbaar is op
IBAN-nummer NL68 RABO 0356 6034 23 t.n.v.
Rozenburgs Mannenkoor.

Gesprek met de dirigent
Met Martin is afgesproken de concertagenda niet
te groot te laten worden. Instuderen kost veel tijd
en het koor mag niet inboeten op kwaliteit en
repertoire. Het aantrekken van nieuwe leden blijft
een moeilijk verhaal en moet toch vooral bij de
leden vandaan komen. Wenselijk is de te zingen
muziek op concerten eerder bekend te maken en
stukken alleen te zingen als de muziek er goed
inzit. Martin is nog steeds tevreden over de kwaliteit in het koor, het klinkt als.een klok maar er zou
meer zonder muziekmap gezongen moeten worden. Ook wordt geopteerd vaker concerten met
solisten en andere koren uit de regio uit te voeren.
Dat Martin donderdag 8 maart wel heel erg laat
binnen kwam spijt hem ten zeerste.
Bestuursverkiezing
Aftredend volgens het rooster is secretaris Jan de
Groot. Er heeft zich niemand als opvolger gemeld
zodat Jan in functie blijft totdat een vervanger is
gevonden.
Algemeen bestuurslid
Kandidaten voor een bestuursfunctie konden zich
tot aan het begin van de vergadering melden bij
het bestuur.
Pauze
Uitslag verkiezingen.Bij gebrek aan kandidaten
heeft er geen stemming plaatsgevonden.
Commissies
Muziekcommissie.
Als Gijs spreekt is het doodstil. Oude stukken worden opnieuw ingestudeerd zoals ‘Roll Jordan Roll’,
‘Himne aus Finlandia’ en ‘Steal away’. Er worden
nog een aantal stukken aangekocht. In overleg
met Martin wordt door de muziekcommissie het
repertoire voor de concerten samengesteld.
Vanuit de zaal wordt nog gevraagd om een
vertaling van de nieuwe stukken.
Zorgcommissie.
Arie Verboon spreekt namens de zorgcommissie.
De meeste patienten worden in de Nieuwsbrief
genoemd maar het blijft van belang wekelijks de
absentielijsten in te vullen. Ook is het fijn vakan8

ties of langdurige afwezigheid vroegtijdig op de
lijsten aan te geven.
PR commissie
Frans van der Meer praat het gezelschap bij over
de pr-activiteiten. Voor de eigen concerten worden advertenties geplaatst en flyers gemaakt. daar
is veel geld mee gemoeid en dat gebeurt op ad
hoc basis.
Kleinkoor Dissonant
Cees de Haan geeft aan dat Dissonant meer geld
uit geeft dan dat er binnen komt. De Dissonanten
lossen dit op door zelf een donatie te doen. In het
achterliggende jaar werd er opgetreden in theater
Twee Hondjes in Hellevoetsluis met muziek van
Jaap Valkhoff en werd er uit de RMK-map
gezongen. Verder wordt er rond de paas- en
kerstdagen opgetreden. Als promotiekoor van het
RMK komen steeds positieve reacties binnen. Op
dit
moment
repeteert
Dissonant
voor
medewerking aan een dienst in de RK-kerk op 1e
paasdag.
Martin aan het woord
In februari heeft Martin een gesprek gehad met
het bestuur. Daarin is aangegeven dat er stilaan
gewerkt gaat worden naar het 100-jarig bestaan
met als stip op de horizon een groter ledental dan
nu. Dat zou kunnen door de lat lager te leggen of
door mannen uit te nodigen en actief te interesseren. Een andere optie is andere gebieden aan te
boren, meer muziek van Jaap Valhhoff gaan zingen
of iets van de Amazing Stroopwafels. Martin vond
het in Sommelsdijk moeilijk zingen, zaterdag op de
Dag van de Amateurkunst ging het erg goed.

Rondvraag
Fred van Wattum vraagt, kan het kerstconcert
voortaan gepresenteerd worden door een spreekstalmeester? Ja, als het een eigen concert betreft
is dat zeker wenselijk.
Jean Muijtjens vraagt, welke norm wordt er toegepast bij nieuwe nummers over wanneer die gerepeteerd worden. Het antwoord luidt, er wordt per
uitvoering bekeken water gezongen en ingestudeerd wordt. Als er tijd is wordt ook ander muziek
ingestudeerd.
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Het stuk van Gijs Roos ‘Com Fly with me’ blijft
lastig maar als het er inzit zou het best kunnen
klinken. Gijs Ravenstein vindt dat het best kan en
dat het zeker gaat lukken.
Folkert Koning heeft opgezegd als blokhoofd en
eerder reeds als koormeester. Folkert wordt bedankt en Rinus Selling wordt benoemd tot blokhoofd van de baritons.
Jan Jansen en Gijs Ravenstijn zouden het op prijs
stellen dat nieuwe stukken eerst door de dirigent
helemaal voorgespeeld worden. Martin vindt dat
dat geen meerwaarde geeft omdat het per partij
wordt ingestudeerd.
Folkert Koning geeft aan niet meer over het busvervoer te willen spreken. Folkert is teleurgesteld
in afhandeling van zijn item.
Lou Andrieu vraagt om stukken voor Leerdam
minstens 6 weken van te voren wekelijks in te
studeren. Kost wellicht wat meer tijd maar je
presenteert je goed en je komt beslagen ten ijs.
Goed plan waar zeker rekening mee gehouden zal
worden.
Cees Hokke geeft aan dat het RMK gevraagd is de
kerstdienst in de PKN-kerk op Rozenburg op
kerstavond op te luisteren. Voor de leden is het
geen probleem om rond de kerst twee maal in
Rozenburg op te treden.
Rinus Selling vraagt of de muziekkeuze in Leerdam
bekend is. Het antwoord is dat we niet gebonden
zijn aan een voorgeschreven muziekstijl, dus wij
kunnen uit het eigen repertoire putten.
Jan van Leeuwen merkt op dat nieuwe stukken
allemaal anderstalig zijn. Waarom zingen we niet
meer Nederlands religieus repertoire? Het antwoord is dat zo’n repertoire wel past wel in Urk en
op Flakkee, maar we zijn een neutraal koor en
treden niet alleen in kerkdiensten op.
De avond wordt om 21:25 uur zingend afgesloten
afgesloten met ‘Mnogaja Ljéta’.

De paasdagen kunnen niet aanvangen zonder de
eieren van het RMK. Om de traditie in ere te houden werden na afloop van de ledenvergadering
eieren uitgedeeld. Een deel ging in de tas mee
naar huis maar de nazitters reserveerde een aantal
eieren voor de kookpot. Zo werd er die avond nog
lang nagepraat met een drankje en een eitje.

verbazing kwam door de vele zweetdruppels op
het hoofd van een ambtenaar of om het rennen
van Aart vertelt het verhaal niet maar Frank vroeg
toch om een applausje. Ingezongen werd met ‘My
Lord, what a mornin’, de ‘Stoomboot op de Mississippi’ stond deze avond centraal en afgesloten
werd met ‘Tebe pojem’.

1e Paasdag
Dissonant deed waar het voor gerepeteerd had en
verleende op 1e Paasdag 1 april medewerking aan
de dienst in de Katholieke Kerk van Rozenburg.
Het was geen geintje want er was op Dissonant
gerekend. Onder leiding van Frans Gort werd het
een geslaagd uurtje zingen. Gezongen werd ‘Das
Morgenrot’, ’Zum Gloria’,’You Raise me Up’, ‘Svjat
Sanctus’, ‘Agnus Dei’, ‘Tjebe pojem’, ‘Amazing
Grace’ en de verkorte versie van ‘Goin’ home’. en
na afloop kon men tevreden naar huis om de laatste eieren in te nemen.

Buiten zingen
Als je niet buiten zingen kunt, zing dan buiten. Het
is een buitengewoon warme donderdagavond 19
april in De Ontmoeting. Folkert is weer van de
partij en de intekenlijsten voor deelname aan Koningsdag 27 april en 4 mei Dodenherdenking gaan
rond. Omdat het mooi weer was kon er buiten
geoefend worden met het ‘Vaste rots van mijn
behoud’ en ‘I Need Thee Every Hour’. Liederen die
tijdens Dodenherdenking op de Algemene begraafplaats worden gezongen. En zowaar, er kwamen luisteraars op af. Maar voor het zover was
werd er ingezongen met ‘Mijn Nederland’. Ondanks de warmte werd er goed getraind en de
avond werd afgesloten met ‘Sailing’ gevolgd door
de ‘Zeemansmedley’. Jan de Groot maakte twee
leuke filmpjes van het buiten zingen. Ze zijn te
vinden op https://youtu.be/GAFTKNfCJN4
en
https://youtu.be/QpK1hM4TrPM

Rita de Goei
Er is weinig nieuws te melden op donderdag 5
april. Enige nieuwsfeit is dat er voldoende belangstellenden zijn om op zaterdag 27 oktober
mee te doen aan de Korendag in Leerdam. Dat kan
een gezellig dagje uit worden. Ingezongen werd
met ‘My Lord, what a mornin’ Omdat we op Koningsdag
verplichtingen
hebben
werd
‘Oranjefantasie’ van Jan Mulder uit de hoge hoed
getoverd. Ook werd aandacht besteed aan ‘Das ist
die Liebe der Matrosen’ en het betrekkelijk nieuw
in de map zittende ‘Stoomboot op de Mississippi’.
Afgesloten werd met ‘La Vergine degli Angeli’ en
sopraan Rita de Goeij liet zich hierin niet onbetuigd.

Kwart Marathon
Net als Cees de avond van 12 april heeft geopend
met de vermelding dat er niets te melden is en dat
we dus van acquit kunnen gaan vraagt Frank van
der Meer om de microfoon. En wel omdat hij zondagmiddag 8 april op de Coolsingel, tijdens de
kwart marathon van Rotterdam, zijn zoon stond
op te wachten toen tot zijn grote verbazing Aart,
die de kwart marathon liep, voorbij kwam. Of de

Bezoek
Als Cees de avond op donderdag 26 april opent
volgt als eerste de melding dat Arie Kleijwegt niet
gekatheteriseerd is maar 2 stents heeft gekregen
en dat zijn toestand redelijk is te noemen. En dat
is goed nieuws. Er wordt ingezongen met ‘Mijn
Nederland’. Net als de repetitie volop gaande is
komen er twee jonge mannen binnen en dan is de
algemene gedachte dat we 2 nieuwe, jonge luisteraars en adspirant leden binnen hebben. Ze
namen plaats naast 2e tenor Piet van Dop en die
glom van trots. Wat bleek, de twee kleinzoons van
Piet kwamen zomaar even langs om opa te zien en
te horen. Echter lid worden van het RMK zit er
voorlopig nog niet in voor beide heren. De mannen zijn pittig zat want in 2012 zijn de broers Pim
en Joep Oosterlee, want zo heten zij, op de fiets
naar Mongolië gereisd. Een tocht van zo’n 10.000
km. En dat om geld in te zamelen voor de Asian
10

Foundation die zich inzet voor hulp aan kansarme
kinderen. Ze zijn nog jong en wellicht treden zij
ooit in het voetspoor van hun helaas te vroeg
overleden vader Koos en oom Gert die beide in
het verleden lid waren van het RMK.

Koningsdag
Vrijdag 27 april om 10:30 uur buiten zingen op het
plein voor het gemeentehuis. Eerst koffie in het
Stadskantoor en toen aan de bak. Het had Z.K.H.
Koning Willem Alexander behaagd geen onzer
koorleden tot ridder te benoemen dus we konden
vrij en zonder verdere verplichtingen met een
acceptabele koorbezetting met Martin achter het
orgel ons programma draaien. Gestart werd met ‘
Mijn Nederland’ gevolgd door ‘You raise me up’.
Het was droog maar fris en de muziek verwaaide
nogal. Echter werd het programma ongestoord
met ‘Oranjefantasie’ vervolgd, ‘Imagine’ werd
overgeslagen en ‘Sailing’ en ‘Can You Feel the
Love Tonight’ werden in een behoorlijk (te) hoog
tempo gezongen. In het ‘Mala moja’ is het laatste
couplet wel sneller maar ‘Das ist Die Liebe der
Matrosen’ en de ‘Zeemansmedley’ hebben echt
een eigen tempo. Voordeel van het haastig zingen
was dat we iets sneller aan het Oranjebittertje
konden. Al met al werd het optreden goed bezocht en gewaardeerd. Ter lering ende vermaeck
zijn van dit optreden onderstaande filmpjes opgenomen.
https://youtu.be/GAFTKNfCJN4
en
https://youtu.be/QpK1hM4TrPM

Nieuwe nummers
Op donderdag 3 mei volgen de laatste instructies
voor de Dodenherdenking. 4 aan 4 lopen naar en
vanaf de Algemene Begraafplaats, niet praten en
netjes opstellen. Het wordt begrepen. Cees geeft
aan dat Wim van Vliet en Jan Molenaar afscheid
hebben genomen van het koor maar ook dat Jan
Kroonen 80 jaar is geworden en in de pauze een
rondje geeft. Daarvoor wordt Jan van harte toegezongen. Hen Varekamp en Piet van den Hoek zijn
door ziekte afwezig en Martin blikt nog even terug
op Koningsdag. Er werd door Martin opgemerkt
dat er iets te haastig gezongen werd maar dat het
verder oké was. Het ‘Imagine’ durfde hij op Koningsdag bij nader inzien nog niet te laten zingen.
Nieuw in de map zijn nummer ‘O Mary, Don’t You
Weep’, en de al eerder gezongen nummers ‘Steal
away’ en ‘Seventy Six Trombones’. En met het
doornemen van deze nummers werd een groot
deel van de avond vol gezongen.

Dodenherdenking
Vrijdagavond 4 mei verzamelde het koor zich weer
op het plein voor het Stadskantoor. Ditmaal om
naar de Algemene Begraafplaats te lopen en daar
de Dodenherdenking op te luisteren. Voorafgegaan door muziekkorps U.D.I. werd in colonne
naar de begraafplaats gewandeld. Tijdens de herdenking was er een wisselend optreden door
U.D.I. en het RMK. Altijd een indrukwekkende
bijeenkomst met veel belangstellenden. Na de
toespraken en kransleggingen kon er koffie gedronken worden in de aula.

Aad van der Hoeven
Vanwege Hemelvaartsdag op donderdag 10 mei
werd er niet gezongen. Wel op donderdag 17 mei.
Een avond anders dan anders want Martin had

Internetadres
www.rozenburgs-mannenkoor.nl

Facebook
Koningsdag

Foto van Annemieke of Jannie of Nicole

www.facebook.com/rozenburgs.mannenkoor

Twitter
twitter.com/RozenburgsMK
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verplichtingen elders en dus nam Aad van der
Hoeven de honneurs waar. En met verve maar niet
zonder te beginnen met de vermelding dat Arie
Kleijwegt weer aanwezig is en dat John Lensink nu
met hartproblemen is opgenomen. Bij John zijn
ook stents geplaatst en hij is aan de beterende
hand. Ook wordt nog gevraagd of er voldoende
belangstelling is om weer tijdens de Portdagen in
Goedereede op te treden. Na al deze berichten
mag Aad zijn programma starten. Ingezongen
wordt met ‘My Lord, what a mornin’. Later op de
avond blijkt Aad nog over een goed geheugen te
beschikken want bij het ‘O Mary, Don’t You Weep’
ontdekt Aad een omissie. Muziekmeester Gijs
dacht daar echter anders over en er ontstond een
levendige discussie tussen beide heren. Aad breide
een eind aan de discussie met de opmerking „ik
schrijf het wel op, als jij dat doet dan gaat het toch
fout.” Als in de loop van de avond de tenoren het
‘O Mary, Don’t You Weep’ en ‘Seventy Six Trombones’ hebben doorworsteld stelt Aad de diagnose
„jullie hebben zeker last van de overgang?” Al met
al een gezellige en nuttige repetitie die werd afgesloten met ‘Dank sei dir, Herr’ en het ‘Gloria’. En
toen bleef het nog lang gezellig napraten met Aad
van der Hoeven.

Oud en nieuw
Op de piano ligt een kaart voor John Lensink, hij is
nog niet aanwezig maar gelukkig wel aan de beterende hand. Echter deze kaart kan hij niet ontlopen. Het is donderdag 24 mei als ook een intekenlijst voor Goedereede rond gaat. Met 3 nieuwe
(oude) nummers in de map wordt de repetitie
aangevangen en al snel bepalen ‘O Mary, Don’t
You Weep’, ‘Steal away’ en ‘Seventy Six Trombones’ het verloop van de avond. Deze wordt niet
eerder afgesloten dan nadat voorzitter Cees nog
meldt dat Goedereede niet doorgaat omdat wij
niet in een kerk kunnen zingen. Jammer, want
vorig jaar was juist zo leuk. Afgesloten wordt met
‘Tebe pojem’.

Jannie van ’t Wout
Het is wederom erg warm op donderdag 31 mei
als voorzitter Cees het koor welkom heet. Victor
Anon Buno is terug van winterreces en John Len-

sink laat nog even verstek gaan maar hij het gaat
goed met hem. Ondanks de warme zijn er weinig
mannen in korte broek. Wel of niet in korte broek,
het maakt niets uit en we zingen in met het ‘Vilja
Lied’. Afgesproken wordt dat als Jannie van ’t
Wout net voor de pauze binnenkomt wij aanvangen met ‘There is a Balm in Gilead’. Dat, omdat ze
jarig is en zo ontzettend veel voor Cees doet. Als
de pauze aanvangt wordt er door omstandigheden
niet voor Jannie gezongen en staat het Nederlands
elftal met 0 - 1 achter tegen Slowakije. Het spel
ziet er niet goed uit. Als de avond afgesloten
wordt met ‘Steal away’ scoort Quincy Promes het
enige Nederlandse doelpunt en eindigt de wedstrijd in 1 - 1.

Koos Verhoev
Bram Oprel is op donderdagavond 7 juni weer van
de partij. Op de piano ligt een kaart voor ons erelid Koos Verhoev. Het gaat niet goed met Koos dus
met zijn 65 dienstjaren bij het RMK kan hij wel een
opstekertje gebruiken. John Lensink plakt nog een
weekje ziekenverlof aan zijn absentie en een
prettigere mededeling is dat Arie van Pelt 45 jaar
is getrouwd en dat de eerste consumptie in de
pauze van Arie is. Dat tot groot genoegen van de
aanwezige heren die hem daarvoor zingend bedankte en alle goeds voor de toekomst wenste. Er
wordt ingezongen met ‘My Lord, what a mornin’.
Als Jannie van ’t Wout eenmaal is gesignaleerd
wordt ook zij toegezongen en wel met ‘There is a
Balm in Gilead’, een nummer dat in het verleden
door Cees aan het koor is geschonken.

Kerst met Orpheus
Het 45 leden tellende Vlaarding’s Mannenkoor
“Orpheus” zit verlegen om zangers om het koor
tijdens hun kerstconcert op 21 december aan te
vullen. Dat is de mededeling van Cees tijdens de
opening van donderdag 14 juni. John Lensink is
hersteld en met Koos Verhoev gaat het niet echt
lekker. Ingezongen wordt met ‘Steal away’. Het
instuderen van ‘Halleluja’ van Cohen verloop voorspoedig totdat het bij de baritons begint te haperen. Er wordt licht geprotesteerd en wat blijkt,
Martin probeert krampachtig de baspartij bij de
baritons aan de man te brengen. Die pikken dat
12

niet en uiteindelijk kan het aan het eind van de
avond toch door vier verschillende partijen gezongen worden.

Rita de Goeij
Bram Oprel is na korte opgenomen geweest weer
thuis maar nog niet op het koor, Piet van den Hoek
is nog steeds ziek en Koos Verhoev is opgenomen
in DrieMaasHave in Maassluis. Omdat er verder
geen nieuws is wordt op donderdag 21 juni ingezongen met ‘O Mary, Don’t You Weep’. Na de
altijd gezellige pauze wordt de avond vervolgt met
het ‘La Vergine degli Angeli’. En dat met soliste
Rita de Goeij. Zij had daarvoor speciaal haar man
Ron meegenomen. Ron was ooit lid van het RMK
maar moest om gezondheidsredenen helaas afhaken. Omdat het ‘La Vergine’ zo lekker klonk en we
het op 24 maart 2019 tijdens het Alzheimer concert ook met Rita zingen doen we het aan het eind
van de avond nogmaals. De avond wordt afgesloten met ’Das ist die Liebe der Matrosen’.

Engeland—België
Het is donderdag 28 juni als Cees meldt dat de
vrouw van Gerrit van der Meer is aangereden en
dat zij met zwaar letsel is opgenomen in het ziekenhuis en dat haar toestand zorgwekkend is. Arie
Kleijwegt is ziek thuis gebleven en het goede
nieuws is dat Bram weer van de partij is en dat Jan
Degeling zijn verlofdagen op zijn en weer bij de
baritons is aangeschoven. Ingezongen wordt met
‘Steal away’ en na een uurtje of wat hard oefenen
op het programma voor het Zomeravondconcert
op 12 juli wordt de avond afgesloten met ‘O Mary, Don’t You Weep’. Als laatste geeft Gijs door dat
zijn België met 0 - 1 voorstaat tegen Engeland.
Maar die mededeling valt weg in het geruis van
dichtritsende tassen en jassen en het „lekker gezongen en tot volgende week.”

Strandvijfdaagse
Van maandag 2 juli tot en met vrijdag 6 juli werd
de Strandvijfdaagse gelopen. Een wandeltocht
over de stranden en deltawerken van Zeeland en
Zuid-Holland. 2/3 deel ging over het strand en 1/3
over de verharde weg. De start was in Vlissingen
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en het eindpunt in Rockanje. De tocht voerde van
Vlissingen naar Domburg, vervolgens naar
Kamperland, Renesse, Stellendam en als laatste
het eindpunt Rockanje. Geslapen werd op sportaccommodaties in eigen tentjes en elke dag werd er
een lunchpakket en een warme maaltijd verstrekt.
Het was een zware tocht door mul zand en warm
weer. Deelname aan de Strandvijfdaagse was de
reden dat Aart donderdag 5 juli niet op het koor
was. Samen met zijn dochter liep hij niet zingend
maar wel fluitend de 115 km. Gelukkig op tijd terug om de afsluiting van het seizoen mee te kunnen maken.

Zomeravondconcert
Het is donderdagavond 12 juli het Zomeravondconcert plaatsvind in muziektheater de Ontmoeting. Een thuiswedstrijd voor het koor met Martin
op de bok. In een warme, volle zaal wordt geopend met ‘My Lord, what a mornin’. Vervolgens
neem voorzitter Cees het woord met een welkom
aan allen. Martin lichtte het te zingen programma
verder toe en het eerste blokje met de spirituals
‘O Mary, Don’t You Weep’ en ‘Steal away’ leverde
een warm applaus op. Het volgende nummer was
de lyric ‘You Raise Me Up’. Niet in het programma
stond de vermelding dat soliste Rita de Goeij ook
een bijdrage zou leveren. Het bleek voor het koor
geen probleem te zijn en samen met Rita werd het
‘La Vergine degli Angeli’ gezongen. Met haar volume wist Rita het nummer extra glans te geven. Na
het ‘Home on the Range’ volgde ‘Imagine’ van
John Lennon. Een nieuw nummer waar nog verder
aan gewerkt moet worden, evenals het’Halleluja’
van Leonard Cohen. Toch ook nu wist het koor het
publiek enthousiast te krijgen. Dan volgde ‘I
Dream a Dream’ en het ‘Can You File the Love
Tonight’ waarin Martin de solopartij voor zijn rekening nam. Uit de oude doos en sinds kort weer
in het programma was ‘Seventy Six Trombones’ en
het ‘Vilja Lied’ van Frans Lehár. Ook in dit nummer
was de solopartij voor Rita de Goeij. Het einde van
het programma bestond uit de nummers ‘Das ist
die Liebe der Matrosen’ en ‘Stoomboot op de
Mississippi’. Cees Hokke sloot de avond af met een
bijzonder bedankje aan Rita de Goeij die met haar
optreden de avond extra glans gaf. De avond werd
echt afgesloten met de

‘Zeemansmedley’. En toen volgde nog een gezellig
samenzijn met haring en andere versnaperingen
en kon iedereen tevreden met vakantie.

Met Rita de Goeij

Foto Annemieke Oprel

Afwezig
Was Aart nog op tijd terug van zijn wandeltocht
om de seizoensafsluiting mee te kunnen maken,
Henk Hoge en Jean Muijtjens lukten dat niet.
Internationale 4daagse Apeldoorn
Van dinsdag 10 juli tot en met 13 juli 2018 werd de
65ste editie van de 4daagse van Apeldoorn gelopen. Een wandelfestijn, niet alleen voor doorgewinterde wandelaars maar ook voor beginners en
waar jong en oud aan deelnemen.

Henk en Jean aan de wandel

Onderweg wordt veel gezongen en het kwam de
organisatie maar wat goed uit dat 2 ervaren wandelaars en lage bassen van het Rozenburgs Mannenkoor zich onder de deelnemers bevonden.
Jean Muijtjens liep voor de 15e keer mee. 3 dagen
liep Jean de 20 km en 1 dag de 30 km. Dat vond hij
ook wel de mooiste want die route liep over de
heide bij Kootwijk. Al met al een zware tocht, veel
bospaadjes, mul zand en warm weer. Jean liet dit
jaar de 4daagse van Nijmegen lopen.
Gelijktijdig met Jean liep ook Henk Hoge zijn rondje rond Apeldoorn en wel voor de 4e keer. Dat na
zo’n 16 keer de Nijmeegse 4daagse te hebben
gelopen. Henk liep elke dag 20 km. Onderweg
liepen de bassen, net als bij eerdere 4daagse, elkaar tegen het lijf. Of ze gezamenlijk gezongen
hebben vertelt het verhaal niet. Wel dat ze nog
vele malen dit evenement hopen mee te mogen
maken. En dat is ze van harte gegund.
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Op maandag 6 augustus 2018 is op 89 jarige leeftijd Koos Verhoev overleden. Koos was sinds 1 januari
1953 lid van het Rozenburgs Mannenkoor.
Jammer genoeg kon hij, in verband met zijn gezondheidstoestand, de laatste
periode niet meer op de repetities aanwezig zijn. Met de voor hem zo karakteristieke humor en ondeugd heeft hij in 2013 nog zijn 60 jarig lidmaatschap
gevierd en werd hij officieel onderscheiden door het KNZV. Tevens werd hij
benoemd tot ere-lid van het Rozenburgs Mannenkoor. In Koos verliest het
koor niet alleen een trouw en toegewijde 1e tenor, maar ook een man die
met zijn humor en verhalen uitgroeide tot een graag geziene persoonlijkheid. Voor het koor begon zijn eerste avontuur in de eerste februarinacht
van 1953. Het koor had op zaterdagavond 31 januari een optreden in Maassluis en kon door de zware storm de thuisreis niet aanvangen. Omdat men in
Maassluis ook wateroverlast verwachtte werden uit voorzorg een aantal
boerderijen ontruimd en koeien naar hoger gelegen land gebracht. De mannen van het Rozenburgs Mannenkoor, veelal werkzaam in de veehouderijen
op het eiland, hielpen daarbij een handje mee om pas de dag daarop naar
Rozenburg huiswaarts te keren. En zo kon Koos uren verhalen over zijn belevenissen.
Op maandag 13 augustus hebben wij in een sobere dienst afscheid van hem genomen. Met een goede
koorbezetting mochten eerst inzingen in het Dienstencentrum Blankenburg waarna wij lopend naar de
aula gingen. De dienst werd geopende met ‘I Need Thee Every Hour’ en later in de dienst werd ‘Tebe
pojem’ gezongen. Met het slotlied ‘Good Night Dear Friend’ werd Koos uitgeleide gedaan. Een waardig
afscheid van een groot koorlid en een goede vriend.

Vakantie
30 augustus en 6 september lag de redactie ergens
Bij een frontale botsing op de Tweede Maasvlakte is maandag 6 augustus
Gerrit van der Meer om het leven gekomen.
Gerrit klapte met zijn auto op een vrachtwagen. Zijn wagen vloog direct na
de botsing in brand. Het is niet duidelijk hoe de aanrijding op de Maasvlakteweg kon gebeuren. Nog geen 6 weken eerder, op 29 juni, is de vrouw van
Gerrit tengevolge van een aanrijding overleden. Een zware klap voor de
familie Van der Meer. Gerrit was vanaf zijn 16e jaar als zanger actief. Aanvankelijk bij Nut & Genoegen, een Rozenburgs gemengd koor en de voorloper van het Rozenburgs Operette Koor. Tot zijn 31e bleef Gerrit daar zingen
maar na te zijn verkast naar een boerderij op Zwartewaal werd de muziekmap gesloten. 7 jaar duurde de stop en toen begon het zangersbloed weer
te kriebelen. Zangvereniging Con Amore uit Zwartewaal werd de opstap
naar het Rozenburgs Mannenkoor. Deze zangvereniging werd in 1998 opgeheven en samen met Wim van Heijzen klopte Gerrit op 1 september van dat
jaar aan bij het RMK. Nu, na 20 jaar, is daar een abrupt einde aangekomen.
Op vrijdagmiddag 10 augustus werd in de Immanuëlkerk de dankdienst voor het leven van Gerrit gehouden. Een plechtige dienst van woord en gebed waar ook het koor een bijdrage aan leverde met ‘Good
Night, Dear Friend’ en ‘I Need Thee Every Hour’. Na de dienst was er nog gelegenheid tot condoleance.
Met Gerrit verliest het koor een gewaardeerd bariton en vriend.
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op een Grieks eilandje in de zon maar gelukkig valt
er over beide repetitiedagen nog wel iets te schrijven.

Open repetitie
Het is donderdag 30 augustus als het koor van een
welverdiende vakantie terug keert. Bruin en iets
aangekomen schuiven de mannen weer aan en
net als men denkt dat er geen nieuw bloed op de
open repetitie komt ploft Wim Weenink binnen.
Hoe hij het ervaren heeft beschreef hij uitvoering
in de Rozenburgse Courant en dat willen wij u niet
onthouden
Schrijvende Lezers uit de Rozenburgse Courant
van 5 september 2018
Verrassingsuitje bij het Rozenburgs Mannenkoor
In de krant had ik gelezen dat er op donderdag 30
augustus een 3D-impressie van de Blankenburgtunnel te bewonderen zou zijn in het Muziektheater, dus daar moest ik natuurlijk wel even naar
toe. Maar tot mijn niet geringe verbazing werd ik
opgevangen door een enthousiaste man die mij
een stoel aanwees en een dikke map in de handen
drukte. Ik kreeg een hartelijk welkomstapplaus en
mijn buurman, die een bekende bleek te zijn, vertelde mij dat ik de noten van de 2e tenoren moest
volgen. Ik had mij duidelijk in de datum vergist.
Maar de sfeer was zo ongedwongen en de dirigent
zo sympathiek dat ik maar over me heen liet komen. En al gauw voelde ik me helemaal op mijn
gemak. Nou vond ik vroeger al de samenzang het
leukste onderdeel van de kerkdiensten en ik ben
sowieso een fan van dit geweldige koor, maar dat
ik daar zomaar ‘Steal away’ en ‘Halleluja’ met zo’n
slordige 100 man zat mee te oefenen, dat was
toch wel een hele bijzondere, en zeker niet onaangename, verrassing. En soms was het ook wel een
beetje spannend, want ik had al gauw in de gaten
dat de dirigent het meteen doorhad als je even
niet bij de les was. Dan werd hij opeens een beetje
streng. Hoe dan ook, bij deze gelegenheid bedank
ik het mannenkoor van harte voor de genoten
gastvrijheid. En ik zal mijn positieve ervaringen
zeker doorgeven aan vrienden en bekenden, in de
hoop dat het koor spoedig de gewenste aanwas
krijgt die het dubbel en dwars verdient.

Wim Weenink

Catharijnekerk
Op zaterdag 6 oktober zingt Dissonant in de Grote
of Sint-Catharijnekerk in Brielle. Daar moest voor
gerepeteerd worden dus woensdag 5 september
kroop Dissonant in de kas van Cees om daar het
programma door te nemen. Er zal zonder dirigent
opgetreden worden dus Folkert had zijn toongever
meegenomen. Dankzij deze machine kunnen de
Dissonanten toch de juiste toon overnemen. Er
wordt geput uit het allen bekende RMK-repertoire
dus het is deze avond alleen maar lekker zingen.

BAAK
Op donderdag 6 september kon er niet in de theaterzaal gerepeteerd worden. Rijkswaterstaat en
bouwconsortium BAAK hadden de zaal gehuurd
om tekst en uitleg aan de bewoners te geven omtrent de voorgenomen aanleg van de Blankenburgverbinding. En dus week het koor uit naar een
van de bijzalen in De Ontmoeting. Voor Martin wel
prettig want het zingt lastig in deze lage ruimte en
hij haalt er makkelijk alle foutjes er uit. Nieuw in
de map was het kerstnummer ‘Go Tell It on the
Mountain’.

Alarmoefening
Donderdag 13 september opent Cees met de trieste mededeling dat de familie Blok hun schoonzoon
verloren zijn tengevolge van een zwaar ongeluk.
Om ons medeleven te betonen aan Ada en Piet ligt
er een kaart op de piano. Cees de Haan is geholpen aan een liesbreuk en Leen Zevenbergen verstapte zich op een ladder en maakte een niet gewenste landing waarbij hij zich blesseerde. Ingezongen wordt met ‘Svjat Sanctus’ en als we net
goed en wel bezig zijn gaat het alarm af. Binnen 3
minuten staat het koor buiten. Gelukkig was het
nog koud, nog nat en verliep de ontruiming pro-
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bleemloos. Het bleek een alarmoefening te zijn.
Ondanks de geringe bezetting vanwege nadruppelend vakantieverlof was het een nuttige repetitie
en werd er afgesloten met ‘Imagine’.

PSV
Dissonant komt nog een keer bij Cees in de kas op
woensdag 3 oktober ter voorbereiding op het
optreden in de Catharijnekerk in Brielle. Razend
snel wordt het programma doorgenomen want
om 21:00 uur speelt PSV tegen Internazionale. Een
door PSV overigens verloren wedstrijd.

Nieuw-Zeeland

Gelukkig was het nog koud nog nat

Ziekenboeg
Een goed bezette maar niet gewenste ziekenboeg
op donderdag 20 september. Jan de Groot ondervond nadelige gevolgen van zijn medicijngebruik,
Cees Bruin kwam ongelukkig ten val en ook Jan
Jansen bleef ziek thuis. Gelukkig was Cees de Haan
weer van de partij en John Lensink verving Cees
Bruin als bibliothecaris. Op de piano lag, op initiatief van Johan Rijken, een kaart met een hartelijke
groet van ons aan Piet van Mill. Zo kon er toch
ingezongen worden met ‘Swat Sanctus’. Het werd
een rustig avondje zingen met een stukje Kerst en
het programma voor Leerdam.

Zielige jongetje
Gelukkig is Jan de Groot op donderdag 27 september weer van de partij. Een andere mix van medicijnen bleek te werken. Er was weinig te melden
dus er werd al snel ingezongen met ‘Steal away’.
Een nummer dat ook in Leerdam gezongen gaat
worden. Ook het Kerstlied met het zielige jongetje
kwam voorbij. Zijn holle maag was nat nog droog
en dat bij een snerpende koude wind. Terwijl Gemert genoegen moest nemen met een 4 - 0 nederlaag tegen KNVB-bekerhouder Feijenoord zongen
wij als laatste ‘Home on the Range’.
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Een nieuw gezicht
schuift op donderdag
4 oktober bij de bassen aan. Een luisteraar, Hans Flapper,
meegenomen
door
zwager Henk Hoge,
die het RMK ook eens
van dichtbij wilde
meemaken. De vakanties zijn voor de
meeste mannen voorbij en de opkomst is
dus groot. Voorzitter
Cees is tevreden met
de inschrijvingen voor
de korendag in Leerdam en er wordt ingezongen
met ‘Tebe pojem’. De muziekmap wordt aangevuld met ‘Landerkennung’ een nummer dat we
reeds eerder gezongen hebben en aan het einde
van de korendag in Leerdam met alle deelnemende koren zullen zingen. Na een avondje hard bijten
in het programma voor Leerdam blijft nog even de
vraag of Hans Flapper de volgende week ook weer
komt zingen. Dat blijkt lastig te zijn want hij woont
in al 43 jaar in Auckland, Nieuw-Zeeland en is maar
3 weken in Nederland. De vrouw van Hans en
Henk zijn zussen. Toch leuk dat Hans voor een
avond een van ons was.

Catharijnekerk
Het is zaterdag 6 oktober Dissonant zich om 12:00
uur verzamelt in de Catharijnekerk van Brielle. In
de kerk werd een Hobby- en Talentendag gehouden en een grote verscheidenheid aan talentvolle
schilders, knutselaars, sieradenmakers lieten hun
werk aanschouwen. Zo ook Arie van Oudheusden
die samen met zijn dochter hun schilderwerk lie-

ten zien. Ook traden er koren op en volgens
‘Voorne-Putten.nl ook geweldige koren. En Dissonant was daar een van. Arie moest zijn kwast even
te ruste leggen en met de Dissonanten opstellen in
de wezenbankjes. Dat was achteraf een minder
gelukkige keuze. Overigens kwam dat niet omdat
Arie er bij stond. Toch werd het gewaardeerd en
werden de volgende nummers ten gehore gebracht. ‘Steal Away’, ‘My Lord, what a mornin’,
‘Tebe pojem’, ‘Adoramuste’, ‘Mala Moja’, ‘Im
Abendrot’ en ‘You Raise me Up’. Een leuk optreden dat werd afgesloten met ‘Svjat Sanctus’.

Badjuf Petra
De vorige week door Martin vernielde muziekstandaard is vervangen door een spiksplinternieuwe
als Cees op donderdag 11 oktober de avond
opent. De ziekenboeg is aangevuld met Frits Elenbaas. Een oplettende badjuffrouw zag dinsdag in
het zwembad dat het niet goed ging met Frits en
bracht hem naar een huisarts. Die onderkende het
probleem van Frits en met loeiende sirene werd
hij afgevoerd. Een bloedpropje in een ader bleek
de boosdoener te zijn en gelukkig net op tijd kon
Frits van dit euvel verlost worden. Met dank aan
de alertheid van de badjuf.
De warme nazomeravond stond vooral in het teken van Leerdam en er wordt gestart met het
zingen van de eerste 4 Leerdamnummers. Ook de
Kerst komt nog even langs.

De lage bas
Op donderdag 18 oktober liggen er twee kaarten
op de piano. 1 voor de reeds geruime tijd afwezigen Piet van der Hoek en 1 voor Frits Elenbaas. De
verwachting is dat Piet waarschijnlijk niet meer
terug zal komen. Ook Henk de Wit slaat een beurt
over. Een ingrijpende behandeling aan zijn gebit
hield hem thuis. Die behandeling deed Henk overigens als erkend paardentandarts niet zelf. Missen
doe je hem wel op zo’n avond, zeker in En dan mis
je bijvoorbeeld in het ‘Tebe pojem’. Ingezongen
werd met ‘Home on the Range’. De avond verliep
verder in alle rust.

’t Veerhuis
Omdat Dissonant op zaterdag 22 december een
optreden heeft in ’t Veerhuis in Woonzorgcomplex
Careyn Blankenburg moet er aan het kerstrepertoire gewerkt worden. Dus de mannen, net bekomen van hun optreden in Brielle, schoven op
woensdag 24 oktober weer bij Cees in de kas aan
om te trainen. Omdat Martin in december dirigeert durven de Dissonanten een wat pittiger repertoire samen te stellen. Maar deze avond ging
het nog met het machien van Folkert.

Afgaan
Donderdagavond 25 oktober is Frits weer van de
partij. Gelukkig, want wij kunnen beter met hem
zingen dan voor hem. Op het podium staat een
nieuwe banner, een soort spandoek, met daarop
de veerboot, de website gegevens, het RMK-logo
en de tekst ‘Rozenburgs Mannenkoor sinds 1927’.
Het doek zal meegenomen worden naar Leerdam
en in het vervolg bij alle concerten op het podium
geplaatst worden. Ingezongen werd met ‘Steal
away’. Na de pauze werd het koor op het podium
van De Ontmoeting opgesteld. In de juiste Leerdam volgorde, volgens de keurig door Rinus Selling
in kleur gemaakte opstelling, kwamen de mannen
op, zongen een nummer en gingen in de goede zin
des woords weer af. Een droge oefening die goed
verliep. Nogmaals wordt gevraagd vooral een wit
overhemd mee te nemen naar Leerdam omdat we
alleen in smokingpantalon, wit overhemd, gilet,
grijze strik en zwarte schoenen optreden. En nu op
naar 27 oktober in Leerdam.
Leerdam
Voorzitter Cees verhaalt in zijn voorwoord in deze
Nieuwsbrief reeds uitvoerig over het optreden van
zaterdag 27 oktober in Leerdam maar op op donderdagavond 1 november is er ook een gesproken
woord van Cees. Ondanks de regen bij vertrek uit
Rozenburg klaarde de lucht in Leerdam helemaal
op. Het koor zong op het goed georganiseerde
festival buiten mededinging mee en ging dus niet
op voor de grote prijs. Wel zat er een strenge jury
achter een groen tafeltje het koor te beoordelen.
Martin was tevreden over de inzet. Er werd goed
gekeken en het op- en afgaan verliep orderlijk. Het
inzingen in de Bethelkerk klonk beter dan in de RK
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Mariakerk maar dat lag eerder aan de akoestiek
dan aan het koor. De puntenwaardering is nog
confidentieel dus daar horen we later meer over.
Al met al een fijne gezellige dag in een leuk stadje,
met leuke mensen en zeker voor herhaling vatbaar. Op de website staan de foto’s van Anke van
Berkel en de geluidsopnames die het KNZV heeft
gemaakt.
Genoeg over Leerdam en er wordt ingezongen met
‘Hark the Herald Angels Sing’. De avond staat geheel in het teken van de nakende kerst. Het is net
pauze als Feijenoord met 0 - 1 achter staat tegen
A.D.O. maar als de avond afgesloten wordt met
‘While shepherds watched’ is de tussenstand al
omgebogen naar een verdienstelijke 3 - 1. En voor
A.D.O zou het nog erger worden.

we er muziekaal een beetje inhangen en om de
avond compleet te maken eindigen we met een
bibberende jongetje in het ‘Kerstlied’.

Privacy beleid Rozenburgs Mannenkoor
Ingevolge de wet op de privacy welke sinds 25 mei
2018 wordt toegepast, heeft het bestuur besloten
de verklaring van het K.N.Z.V. een op een over te
nemen.
We vragen u deze pagina uit te knippen en ingevuld en ondertekend bij het bestuur in te leveren.
Daarmee geeft u toestemming voor het plaatsen
van foto’s en namen op de website en in de
Nieuwsbrief, ook geven leden expliciet toestemming voor het plaatsen van foto’s in media, b.v.
Rozenburgse Courant, AD, etc.

Cees in de kas
Woensdagavond 7 november repeteerde Dissonant weer in Vierpolders. Altijd nuttig en gezellig.
Het kerstrepertoire zingen lukte best aardig al
worden er toch makkelijk foute noten gezongen.
Maar die worden tijdig opgemerkt en door een
nummer nogmaals te zingen mag je hopen dat het
goede blijft hangen. Met nog een paar repetities te
gaan moet dat lukken.

Geen stem
Hoe Piet Breukel kenbaar maakte dat hij geen
stem had is niet bekend maar wel dat hij donderdag 8 november aanwezig was en niet mee zong.
Hij hoorde de repetitie vanaf een barkruk aan.
Voorzitter Cees opende met de mededeling dat
Wil de Bruyn een hersenbloeding heeft gehad en
dat op de piano een kaart voor Wil ligt. Het juryrapport van onze verrichtingen in Leerdam is nog
niet binnen en vanaf 15 november zijn de toegangskaarten voor het kerstconcert verkrijgbaar.
De Ontmoeting moet op 23 december uit zijn voegen barsten dus we kunnen aan de bak om de
kaarten te verkopen. Kosten € 15,00 per stuk. De
avond staat geheel in het teken van het kerstconcert en er wordt ingezongen met ‘While shepherds
watched’. Als ‘Een heel gelukkig Kerstfeest’ gerepeteerd wordt merkt Martin op dat bij de baritons
de sneeuw met zachte vlokken wel heel erg hard
valt. Omdat het in De Ontmoeting koud is blijven
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Zo zou de Nieuwsbrief er uit kunnen gaan zien.

Vrienden van het koor
Het Rozenburgs Mannenkoor heeft een aantal sympathisanten die lid zijn van de club van 100. Met een
inleg van minimaal € 50.00 heeft een club van 100 lid jaarlijks recht op twee toegangskaarten op een
door het koor georganiseerd concert. Voor nadere inlichtingen zie ook www. rozenburgs-mannenkoor.nl
Mevr. Alofs Rozenburg; J.A. van Baarle Spijkenisse; Bloemsierkunst Carlton Rozenburg; Rederij Fortuna
Spijkenisse; A.K. Barendregt Aannemingsbedrijf BV Zwartewaal; VOF Brouwenstijn Rozenburg;
R.J. Browning Gloucester; Aannemingsbedrijf Van Dijk BV Maasland; B.M.A. Fens-Verbeek Zwartewaal;
M. van Gennep Rozenburg; J.A. Gerrets Maassluis; V.O.F Gerla-Zuiddam (Primera Rozenburg);
Fam. Gerrets-Muis Maassluis; J. de Groot Rozenburg; J.H.K. den Haan Spijkenisse;
B. van Heijzen-Monteny Rozenburg; P. van den Hoek Oostvoorne; A.M. de Jong Holding Brielle;
H.G. Jumelet Hoogvliet; Aannemingsbedrijf Kroes BV Maasland; J.T.H. Kroonen-Spronk Rozenburg;
fam. L. Kuiper Rozenburg; Restaurant La Caleta Rozenburg; J.J. Lensink Rozenburg; Meenhuis
Uitvaartverzorging Hendrik Ido Ambacht; Franada BV Brielle; M. van der Meer Rozenburg;
A. van der Meer-Romers Rozenburg; P. van Mill Poeldijk; N. Monster Rockanje; J.M.J. Muijtjes
Rozenburg; A.M. van Oudheusden Rozenburg; Aannemingsbedrijf Qualm Rozenburg; C.F. Mulders
Rozenburg; C. Nouwt Rozenburg; Taxibedrijf Lievaart Rozenburg; G.J. Villerius Rockanje; C. Peters
Rozenburg; K. Qualm Rozenburg; Drukkerij Rijpsma Rozenburg; Stoelen– en partyverhuur de Vesting
Stellendam; M.J. de Sutter-Besters Rozenburg; Mevr. Sterrenberg Ingen; Aannemingsbedrijf Verboon
Maasland; J.J. Verhoev Rozenburg; Vreugdenhil Tweewielers Rozenburg; Voskamp Meesterbakker
Spijkenisse; fam. Van Veenendaal Heteren; fam. Wageveld Rockanje; Fam. Werner Hellevoetsluis;
H. Wolgen Maassluis; C van ’t Wout Rozenburg; Plus Klaassen Rozenburg; Bottelier Zonneveld Maassluis;
Transport A.M. de Jong BV Rozenburg.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio maart 2019. Advertenties, waar of niet gebeurde verhalen,
foto’s of suggesties zijn van harte welkom bij de secretaris en/of Aart.

Rozenburgs Mannenkoor
Oprichtingsdatum

: maart 1927

Beschermvrouwe

: Mevr. De Sutter- Besters
Voormalig burgemeester van Rozenburg

Dirigent

: M. van Broekhoven

Bestuur
Voorzitter

: C. Hokke Kerkweg 4 3237 LE Vierpolders
tel.: 0181 417128 email c.hokke6@upcmail.nl

Secretaris

: J. de Groot Merwedestraat 36 3181 EL Rozenburg
tel.: 06 54771316 email jandg@upcmail.nl

2e Secretaris

: C.P. Bruin Fresiastraat 12 3181 WL Rozenburg
tel.: 0181 214105 email c.bruin690@chello.nl

Penningmeester

: L. Kuiper Molenweg 115 3181 AV Rozenburg
tel.: 0181 216116 email kuiper.l@hetnet.nl

2e Penningmeester

: vacature

Bibliothecaris

: C.P. Bruin Fresiastraat 12 3181 WL Rozenburg
tel.: 0181 214105 email c.bruin690@chello.nl

Secretariaat

: Postbus 1150 3180 AD Rozenburg

Redactieadres

: Aart J. van Eijsden email a.vaneijsden@chello.nl

Repetities

: Elke donderdagavond in verenigingsgebouw
“Muziektheater De Ontmoeting” Koninginnelaan 9 te Rozenburg
van 19:30 uur t/m 21:45 uur.

Contributie
: € 15,00 per maand
Bankrekeningnummer : NL 68 RABO 0356603423 t.n.v. Rozenburgs Mannenkoor
Website
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: www.rozenburgs-mannenkoor.nl

Privacy beleid
van het
Rozenburgs MannenKoor
(ingevolge de Algemene verordening gegevensbescherming (EU 2016/679)
De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt per 25 mei 2018
van organisaties een aantal antwoorden die in het privacy beleid moeten worden
opgenomen.
1.

Het doel van het bewaren van de persoonsgegevens is het naar behoren
laten functioneren van de vereniging. Hierbij valt te denken aan het rond
sturen van mededelingen en uitnodigingen, het innen van contributie, het
bijhouden jubilea en lief&leed, het bijhouden van statistieken en voor onderlinge communicatie tussen leden.

2.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens.

3.

De volgende persoonsgegevens zijn in het bestand opgenomen en daar is
een overzicht van:
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), Email adres, geboortedatum,
datum waarop men lid werd, pasfoto, presentielijst en bankrekeningnummer.

4.

Op een besloten deel van de website van de vereniging, dat met een wacht
woord beveiligd is, staat een ledenlijst met daarin de volgende informatie:
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), Email adres, geboortedatum,
datum waarop men lid werd en pasfoto.

5.

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard zoals godsdienst of
levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven,
lidmaatschap van een vakvereniging of politieke partij, strafrechtelijke per
soonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag
in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, genetische en biometrische kenmerken. Onder deze laatste vallen vingerafdrukken, handschrift, geometrie van de handomtrek en scans van netvlies, iris
en gelaat. Er is geen wettelijke uitzonderingsregel van toepassing.

6. In de bevestigingsbrief op de aanmelding voor het lidmaatschap wordt het lid
geïnformeerd over hoe de adresgegevens worden bewaard en dat zij niet aan
derden zullen worden verstrekt.
7. Op aanvraag bij de secretaris/penningmeester krijgt het lid inzage in de van
hem geregistreerde gegevens. (waarbij de gegevens van anderen onleesbaar
zijn gemaakt)
8. De adres gegevens worden bewaard op de computers van de penningmeester
en van de secretaris.
9. De beheerder maakt regelmatig een back-up van het gegevensbestand en zendt
een kopie daarvan aan de secretaris/penningmeester.
10. Het document is beveiligd met een wachtwoord. De Pc is adequaat beschermd
door betaalde Virus- en malware programma’s.
11. De Penningmeester en de secretaris hebben toegang tot de bestanden persoonsgegevens.
12. De secretaris/penningmeester is de door het bestuur aangewezen functionaris
voor het uitvoeren van de persoonsgegevens bescherming binnen de organisatie.
13. Er worden geen overeenkomsten afgesloten met derden die de persoonsgegvens willen benutten voor eigen gebruik.
14. Bij mogelijke datalekken zal de secretaris/penningmeester, zodra hij is geïnformeerd, de leden op de hoogte stellen van het data lek.

Vastgesteld te Rozenburg in de bestuursvergadering van 01-05-2018
Voorzitter: C. Hokke; Secretaris: J. de Groot; Penningmeester: L. Kuiper en
Bibliothecaris: C. Bruin
Hierbij geeft ik wel/geen toestemming voor het plaatsen van foto’s en namen op de website, in
de Nieuwsbrief, in media, b.v. Rozenburgse Courant, AD, etc.
Naam ……………………………………………………………

Datum …………………………………………….

Graag deze pagina uitknippen en bij een bestuurslid inleveren.

