Aan de leden:
11 maart 2019
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor onze Jaarlijkse Ledenvergadering op
maandag 18 maart 2019
in De Rode Steen (achter de Kooger Kerk) Aanvang 19.30 uur.
Inloop vanaf 19.00 uur
Agenda
1.

Opening en welkom door voorzitter Kees Zwaga

2. Mededelingen
Wij herdenken in ere de leden die ons in 2018 zijn ontvallen:
Jaap van Langen (HHW) 16.1.2018; Hans van der Does (HHW) mrt 2018,
Wim Leegwater (HHW) 6.3.2018 en Anneke Zwaga (BoL) 9.6.2018.
Afmeldingen zijn ontvangen van:
Presentielijst circuleert ter tekening
2a

ingekomen stukken

3. Vaststelling agenda
Aanwezigen kunnen nog punten toevoegen.
4. Verslag en vaststelling vorige Jaarvergadering dd 16.4.2018
Verslag wordt rondgedeeld.
5. Bestuur. Het huidige bestuur bestaat uit:
voorzitter
Kees Zwaga
secretaris
JanA Jong
penningm.
Simon Barten
lid
André Martius
adviseur
ds Ferdinand van Melle
6. Liturgische Werkgroep. De huidige werkgroep bestaat uit:
Aad de Bruin (De Weere); André Martius (Zuidscharwoude);
(Zuidscharwoude); Lammert de Vries (Schagen)

JanA Jong (coördinatie)

7. Rooster van de Diensten in 2019 - wordt uitgereikt
z.o.z.

8. Jaarverslag van het bestuur 2018 – wordt uitgereikt
9. Financieel overzicht 2018
Gegevens liggen ter inzage.
Toelichting door de penningmeester op de rekening 2018.
Verslag kascommissie (Bert Haverkamp en Rob Basten)
10. Contributie
Het bestuur stelt voor de contributie in 2018 op € 45 te handhaven. De Cantatevereniging is een
ANBI-instelling
11. Fondswerving
a) Rabo jaarlijkse fiets sponsortocht, waar de Vereen. elk jaar € 300 mee verdiende, was
opgehouden te bestaan. Het werd in 2018 een ‘Clubkas Campagne’, waarbij elk (persoonlijk)
Rabobank lid vijf stemmen mag besteden ten faveure van deelnemende clubs. Deelnemers kunnen
maximaal twee stemmen aan eenzelfde club geven. En dan nog betreft het alleen de Rabo Alkmaar
en omstreken, zoals Langedijk en Heerhugowaard.(!)
Opgemerkt zij, dat het feit dat u bij de Rabo bankiert, niet wil zeggen dat u automatisch lid bent.
Daarvoor moet u zich bij de bank opgeven. Kost niets.
Inmiddels is ons op 11.3.19 Rabo Bank gemeld: inschrijving Clubkas Campagne is goedgekeurd. We
doen dus mee! Proberen om het bedrag van 2018 (€ 160) te overtreffen !!
b) sponsoring
Op de jaarlijkse oproep van het bestuur om een cantate of een deel daarvan) te sponsoren kwamen
3 reacties. Twee personen sponsorden een gehele Cantatedienst, Voorts een sponsoring van € 250
12. Leden, adressen, publiciteit, website, flyers, etc.
Werving van nieuwe leden blijft nodig. We hebben iemand nodig om een faceboek pagina op te
zetten.
Onze web site wordt op sublieme wijze bijgehouden door Hans Teijgeler (als vrijwilliger)
Wegens verhuizing heeft bedankt ( 1.1.19) Ans Kleiman-Toby te ZSW, Paul Oosterkamp Schagen,
Toegevoegd is W. v. Muiswinkel te Schoorl. Het aantal leden bedraagt nu 67.
13. Rondvraag en sluiting
Memorabel
In Juli 2019 is het 200 jaar geleden dat de Kooger Kerk in zijn huidige vorm werd herbouwd.
In dat zelfde jaar bestaat de Stichting Kooger Kerk 40 jaar. In het werk dat de Vereniging verricht komt de
oorspronkelijke bedoeling van de kerk tot zijn recht. Mede om die reden verdient de Vereniging alle support.
Een stuurgroep, bestaande uit Reyn Lont, Rob Basten, Jaap Kuin en JanA Jong is inmiddels bezig hieraan
publieke aandacht te schenken. De activiteiten spelen zich hoofdzakelijk af in de maand september 2019.
Zo zal in de oecumenische Cantatedienst op 15 september de prachtige Cantate 194 klinken
(Höchsterwünschtes Freudenfest).Er is de hele maand een iconen tentoonstelling. Op 8 september treedt het
Canticum Novum op. Voorts en concert van Soglasije olv Serge Latychev. De hele maand is er een foto
expositie langs de Koog, er zijn boottochten met akkerschuiten, en er wordt gewerkt aan de publicatie van een
Jubileumboekje 200 jr Kooger Kerk.

