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AGENDA Algemene LedenVergadering       
 
Datum: Woensdag 26 februari 2020   Tijdstip: 20.00 uur  
Locatie: Volkshuis, Apothekersdijk, 33a, Leiden  
Zaal: het AK lokaal 
 
 
1. Opening 

 
2. Waarom kan de korenontmoeting, die gepland stond voor 22 maart 2020, 

niet doorgaan?  
Nicoline Jansen legt uit welke zaken misliepen. 
 

3. Gezocht (2x): een nieuw bestuurslid voor de functie communicatie en 
webmaster en een nieuwe penningmeester 
Caecilia van der Meer heeft aangegeven nog tot mei 2020 de vervuller van de 
communicatiefunctie te kunnen zijn. Wie wil het van haar overnemen? Zie de 
taakomschrijving in de bijlage. Wie wil het penningmeesterschap op zich nemen? 
Taken die hieronder vallen zijn de contributie-inning, boekhouding van inkomsten 
en uitgaven en het jaarlijkse opstellen van een begroting en jaarverslag. 
Willen jullie dit ook binnen de koren vragen, want er moet als het even kan snel 
een aanvulling komen van het huidige bestuur. 
 

4. Notulen van de bijeenkomst op dinsdag 26 november 2019 
Er zal een aanwezigheidslijst rondgaan voor de vorige vergadering van 26 
november en voor de vergadering van vandaag 26 februari. In de kolom naast de 
namen van de contactpersonen kunt u simpel ‘ja’ antwoorden als u er zelf bent of 
als u een vervanger bent, noteert u in dezelfde kolom uw eigen naam. 
 

5. Jaarverslag en begroting 
Zie bijlagen. Deze zullen worden toegelicht. De kascommissie heeft zich akkoord 
verklaard. Met dank aan penningmeester Toon Meijs. In de ledenvergadering van 
juni 2020 zal de toekomst van de CLK een belangrijk gespreksonderwerp zijn. 
 

6. Over de CLK-website 
Naar aanleiding van een mail aan de webmaster is er ruimte tot gesprek over de 
site.  
 

Z.O.Z. 
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7. Nieuwe en vertrekkende leden CLK, activiteiten 
Het Balkanensemble Sedenka heeft opgezegd. Inspiration en The Wednesday 
Evening Singers The Carol Company en Close2Gospel zijn lid geworden van de 
CLK.  
Er zal  in september weer gelegenheid zijn om tijdens Open Monumenten Dagen 
in Leiden op mooie plekken in de stad te zingen. De oproep hiervoor komt in mei 
of juni vanuit CLK samen met OpenMonumentenDagLeiden. 
 

8. Rondvraag en datum volgende bijeenkomst  
 

9. Nieuwe koren laten van zich horen 
 

10. Sluiting 
 

 
Het bestuur,  
Egon, Caecilia, Henk 
 


