
Algemene Leden  Vergadering Lemster Mannenkoor 

Afgelopen dinsdagavond  14 september 2021 kon er eindelijk weer eens een ALV worden gehouden. Uiteraard 

wederom met in acht name van  de geldende COVID regels. 

 

Naast de gebruikelijke zaken zoals mededelingen, ingekomen stukken, jaarverslagen, financiële zaken 

contributie, aftredende en aantredende bestuursleden  etc., was er ook nog een jubilaris die 50 jaar deel van 

ons koor uitmaakte. Dit was Geert Wever. Door omstandigheden kon hij niet gelijktijdig met de andere 

jubilarissen op de vorige bijeenkomst worden gehuldigd. Vergezeld door twee van zijn drie dochters mocht hij 

de bijbehorende oorkonde, draagspeld en een groot boeket bloemen in ontvangst nemen. 

             

  



Naast jubilaris Geert Wever was er nóg iemand die in het zonnetje werd gezet. Dat was koorlid Frans Kuipers. 

Hij was gedurende 22 jaar de vaste chauffeur op de materiaalvrachtwagen van ons koor. Hij vond het zo 

langzaam aan welletjes worden en heeft deze taak overgedragen aan Jan de Vlas. 

Voor deze langdurig bewezen diensten werd ook hij verblijd met een prachtig boeket. 

        

Na deze plichtplegingen rond Geert en Frans werd de vergadering vervolgd met een beknopt jaarverslag door 
onze secretaris Willem Toering. 

Het uitgebreide verslag komt binnenkort op de ledenpagina van onze website. 
 

 

 

Vervolgens krijgt de kascontrolecommissie bij monde van Durk Atsma het woord. Hij begint zijn rapportage 
met een korte inleiding over een collectant die namens een groot mannenkoor bij hem thuis (in Sneek) aan de 
deur kwam en om een bijdrage vroeg voor dit koor. Na een vraag- en antwoordspelletje met de collectant over 

appels venten of zo, waarvan de pointe schrijver dezes helaas is ontschoten, besloot Dirk dan tóch maar de 
man te belonen met 5 euro als collegiale bijdrage aan zijn koor. 

Vervolgens doet Dirk verslag van het onderzoek van hem en medecommissielid Arien Roest naar de financiële 
verslaggeving en boekhouding van de penningmeester. Zij stellen op basis daarvan aan de leden voor om de 

penningmeester décharge te verlenen. Met algemeen applaus wordt aan dit verzoek gevolg gegeven. 
 

 



In aansluiting hierop doen onze boekhouder/penningmeester Femme de Vries en Piet Poppe gedetailleerd 

verslag m.b.v. de beamer van het financiële reilen en zeilen van het Lemster Mannenkoor. 

 

 Vervolgens het agendapunt Benoeming Bestuursleden: 

Pieter Schop heeft na het onverwacht overlijden van voorzitter Lammert Wassenaar het voorzitterschap 

waargenomen. Frits van der Heide heeft, na een periode van meelopen in het bestuur, aangegeven 

beschikbaar te zijn voor de functie van voorzitter. 

Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor om Frits van der Heide voor deze functie te benoemen. 

Middels een luid applaus wordt aan dit verzoek gehoor gegeven en wordt aansluitend de voorzittershamer aan 

Frits overhandigd. 

      

 

Henk Schippers heeft zich, na eveneens een periode meelopen met het bestuur, beschikbaar gesteld voor de 
functie van algemeen bestuurslid. Zijn taken zullen in onderling overleg nog nader worden vastgesteld. 

Het bestuur stelt voor om Henk in deze functie te benoemen. 
Ook dit voorstel wordt door de leden met een luid applaus gehonoreerd. 

De tweede secretaris Oebele Herder is aftredend en stelt zich na 2 perioden niet meer herkiesbaar. 

 

Na zijn formele aanstelling als voorzitter van het LMK neemt Frits van der Heide het woord en vertelt in zijn 

“maiden speech” hoe hij zich in zijn functie als voorzitter voorstelt het Lemster Mannenkoor te leiden en op de 

kaart te zetten naar de regio en de verdere buitenwereld. 



 

 

Aan het einde van de vergadering hield Roel van der Schaaf  (koorlid/ kerk raadslid) nog een bijzonder 

interessante lezing met beamerbeelden over de  historie van de “Tsjerke oan it Dok”, het kerkgebouw waar 

deze vergadering op dit moment plaatsvindt. 

 

 

 

 


