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Plaats

Datum

Notulist

Everdingen

22-03-2015

Marion Rietveld

Bestuur
Tom Ensink
Paul Rietveld
Richard Lamers
Pedro van den Elzen
Dick Bolle

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid (communicatie)
Bestuurslid (website en IT)

Telefoonnr.
06-22693378
06-54963170
06-10187429
06-10950594
06-14725076

Leden aanwezig
Dam van, Hans
Dam van, Janny
Geuzinge, John
Geuzinge-Havinga, Nienke
Groot, Dick
Herk van, Marty
Huizeling, Albert
Huizeling, Pieter
Kegel, Ruud
Krol van de, Peter
Lamers, Loek
Meijer, Shirley Ann
Polderman, Ton
Riede, Bas
Riede, partner, Lucia

Rossum van, Gerard
Wieling, Rene

Alicia Geerlings zorgde voor
De muzikale omlijsting

No
1

Subject / Agenda
Opening
14.00 opening

2

Goedkeuring verslag van de ledenvergadering van 16 februari 2014
Is goedgekeurd en vastgesteld

3

Aanwezig
v
v
v
v
v

Afwezig

Afmeldingen
Beek van, Matt en Wies
Boelens, Hans
Boorn van den, Jack
Heintzbergen, Ada
Jong de, Joop
Jong de, Marijke
Lamberts, Roelof
Molen, Ada van der
Poot, Danielle
Saalberg, Humphrey
Sandifort, Ton
Stijn van, Ad
Straatman, Diny
Vermeer, Peter
Voort van der, Aldwin

Mededelingen
- De voorzitter deelt mede dat het bestuur heeft besloten de contributie ongewijzigd te laten op 20
euro.
- Vanuit de ledenvergadering wordt opgemerkt dat dit niet was geagendeerd. Dit zou wel moeten
hebben gebeuren. De ledenvergadering is verantwoordelijk voor het bepalen van de hoogte van de
contributie. Er is al eens voorgesteld om de contributie flink te verhogen, maar het bestuur denkt niet
dat dit het goede moment is. Verder wordt opgemerkt dat het nu te laat is om de contributie vast te
stellen. Op dit moment kun je hooguit de contributie voor 2016 vaststellen.
- Volgende week houdt Dick (namens JustOne Productions) weer een showcase/country Promotion
Night in Everdingen. Beginnende artiesten krijgen hier een podium. De artiesten kunnen 2 keer een
half uur laten zien wat ze te bieden hebben.
Deze avond wordt nu voor de 3e keer gehouden.
Peter van de Krol stelt voor om van die mensen het beste nummer op een CD te zetten en dan naar
de radiomakers te sturen, zodat de artiesten een nog breder podium krijgen.
- Er wordt vanuit de vergadering opgemerkt dat de laatste keer op de promotion night het geluid niet
goed was. Het probleem is vaak dat een band te hard gaat spelen gedurende het optreden, dan
klinkt het geluid niet meer zuiver.
- Richard licht toe dat de Country Music Hall of Fame weer is opgestart. We gaan er ook meer mee
doen op de website. Alle leden die er in opgenomen zijn, worden hier vermeld. Hans en Janny van
Dam en Rineke van Beek (postuum) zijn er afgelopen jaar in opgenomen.
Vanaf dit jaar gaat een groep van 50 mensen beslissen wie er opgenomen worden in de CHOF.
Er wordt een aantal namen voorgesteld door de DCMA en de leden stemmen dan. Men weet van
elkaar niet wat de ander stemt. De uitslag wordt dan op het Gala bekend gemaakt.
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- Het bestuur (Tom) zal ook weer werk maken van de spotlights van de bands. Er worden dan bands
uitgelicht op de website. Dit wordt extra leuk nu alle deelnemers aan de DCMA CD ook lid zijn
geworden.
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Financieel jaarverslag
- Het verslag ziet er dit jaar iets anders uit. Er is dit jaar ook een balans. Richard (de huidige
penningmeester) licht toe dat dit noodzakelijk is om alles zuiver te houden, en een beter overzicht te
hebben van alle rechten en verplichtingen. Er zit bijv. een inhaalslag in van contributie van vorige
jaren.
- De penningmeester licht de begroting toe.
- Het financiële jaarverslag is door de penningmeester beschikbaar gesteld voor de aanwezigen.
- De opmerking wordt gemaakt, dat je als vereniging aanspraak kunt maken op het Anjerfonds. Je
kunt als vereniging de kosten opgeven en dan kun je een deel ervan terugkrijgen. Wij zullen als
bestuur dit op de agenda zetten en zullen onderzoeken van welke subsidies je gebruik kunt maken.
- Er wordt voorgesteld om de prijs voor het plaatsen van de track op te hogen. Misschien iets voor
volgend jaar.
- de CD’s worden ook naar radiostations gestuurd. Eventueel losse tracks als mp3 doorsturen.
- Er wordt ook voorgesteld meer CD’s te laten maken, meer te vragen voor een track op de CD en dan
meer CD’s aan de uitvoerend artiest te geven. De artiest investeert dan dus in zijn eigen CD’s.
- De CD’s kunnen ook verkocht worden bij het Gala. Het bestuur neemt dit mee. Er zijn van vorige
jaren nog best cd’s over, dus we moeten voorzichtig zijn om al te veel te investeren zonder dat dit
terug komt.
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Controleverslag van de kascontrolecommissie, goedkeuring jaarverslag, decharge over 2014
Jack van den Boorn en Marty van Herk hebben de kas gecontroleerd. Deze controle is positief
afgesloten en de kascontrolecommissie adviseert de vergadering de jaarrekening goed te keuren en het
bestuur decharge te verlenen. De vergadering besluit aldus.
Marty geeft nog wel aan dat het raar is dat de penningmeester nog met een pasje van de oude
penningmeester werkt. Dit komt weer doordat het handelsregister nog niet is bijgewerkt. Tom pakt dit
zsm op.
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Verkiezing nieuwe leden van de kascontrolecommissie
De voorzitter vraagt de vergadering om de nieuwe kascontrolecommissie te benoemen. Marijke de Jong
blijft beschikbaar als lid kascontrolecommissie, evenals Marty van Herk.
Jack van den Boorn heeft aangegeven er mee te willen stoppen. Jack wordt met een groot applaus
bedankt voor al het werk dat hij voor de kascontrolecommissie heeft gedaan.
Marty is wederom bereid om in de kascontrolecommissie te zitten en Marijke de Jong is eveneens bereid
om weer deel te nemen. Als reservelid heeft Eddy Geerlings zich aangemeld. De vergadering gaat over
tot benoeming van deze drie personen voor de kascontrolecommissie voor 2015.
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Uitreiking DCMA CD 2015
Deze is wederom gesponsord door Nash Music van Humphrey Saalberg. De vergadering dankt
Humphrey hiervoor.
Dit jaar hebben 18 acts meegedaan. Allen zijn, voor zover ze niet al lid waren, ook lid geworden van de
DCMA.
Wij zullen Humphrey vragen om de CD weer online te zetten.
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Poll 2015
Het bestuur heeft besloten tot een aanpassing van de stemprocedure. Het zal niet langer zo zijn dat
uitsluitend DCMA leden de nominaties bepalen. Iedereen mag straks vanaf de eerste ronde stemmen,
maximaal 3 stemmen per categorie. Dus geen voorgestelde namen, maar een open stemming.
Daar komen dan de genomineerden uit voort. Vervolgens mogen uitsluitend degenen die de eerste
ronde gestemd hebben, in de tweede ronde te stemmen. Daar komen dan de winnaars uit voort.
De mensen die in het bestuur zitten, die geen binding hebben op wat voor manier, met bands of
muzikanten, fungeren als commissie om de stemming te beoordelen.
De meest veelbelovende act wordt dit jaar door het bestuur gekozen.
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Alle radiozenders moeten van te voren bericht krijgen dat de Poll gaat starten, zodat ze promotie kunnen
maken voor deze Poll.
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Benoeming DCMA leden jury 'song van het jaar'
Marty van Herk, Peter van de Krol en Hans van Dam worden wederom als jurylid van de DCMA
benoemd. Fabian Kraal en Sylvia McMaster zullen weer gevraagd worden als onafhankelijk lid.
Instrumentale nummers worden uitgesloten.
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Terugblik Gala 2014
De Voorste Venne is een leuke locatie, mooie theaterzaal. Het bestuur heeft geen klachten over het
geluid ontvangen. Het programma was erg sterk dit jaar. Het was een geslaagd Gala. Het geluid was
goed. Probleem van de Voorste Venne is dat het toch een dure locatie is, als je kijkt naar de horeca die
wordt afgenomen (artiestencatering, consumptiebonnen). Het geluid is toch ook niet goedkoper
uitgevallen in vergelijking met eerdere jaren.
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Gala 2015
Wat betreft de locatie voor het gala 2015 zijn we er nog niet uitgekomen. We weten dat een theater dat
geen huur vraagt, dat op een andere manier toch terug probeert te verdienen. Eigen artiestencatering is
een voordeel. Het aantal plaatsen is ook een afweging. Tot nu toe hebben we naar zalen gekeken waar
minimaal 300 plaatsen waren. Misschien moeten we kijken of we naar een zaal kunnen waar minder
mensen in kunnen. Moeten we een theatersetting blijven handhaven. Is een setting van tafeltjes en een
drankje niet beter?
Nia Domo in Boekel heeft een aanbieding gedaan, maar dat is geen pluche.
De Voorste Venne kan alleen in combinatie met Leon Priest en dan in de evenementenhal.
De Schaffelaar in Barneveld heeft ook een kleine zaal.
De Kwadrant is een fabriekshal waar een theater in is gebouwd. Je loopt dus echt een fabriek in. 170 p.
We willen het weer in november houden, de definitieve datum is nog niet vastgesteld.
Het bestuur gaat zich hierover beraden en alle opties met elkaar vergelijken. Vervolgens zal zsm
teruggekoppeld worden.
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Rondvraag
- Janny van Dam: als je me nodig hebt, weet je me te vinden
- Shirley Ann Meijer: wat wordt er gedaan om nieuwe leden te werven?
- Peter van de Krol wil best promoten op de Western Experience.
- Marty van Herk wil zich ook sterk maken voor promotie.
- John Geuzinge, biedt aan om te helpen om een goede jingle te maken voor de DCMA.
- Dick Groot biedt ook aan om op het festival te staan.
De volgende festivals worden geïdentificeerd om promotie te maken voor de DCMA:
- Western Experience in Den Bosch
- Thorn Country Festival
- Zevenaar, Spikker country
Verder zullen flyers gemaakt worden om lid te worden van de vereniging, algemene flyers, dus niet
specifiek voor het Gala
(Peter van de Krol wil wel flyers uitdelen)
- Dick Groot: kunnen we geen lijst maken van country radiostations? Kan de EWOB geen stand
krijgen bij het Gala om het EWOB te promoten en de DCMA een stand bij de EWOB om de DCMA te
promoten?
Het bestuur antwoordt dat dit in het verleden is geprobeerd, maar dat dit uiteraard opnieuw kan
worden opgezet als daar animo voor is.
- Janny biedt aan op de EWOB de DCMA promoten. Hans en Janny zijn ook altijd aanwezig op het
Big Bear festival.
- In de ledenbrief zal de vraag worden gesteld of er mensen zijn die een DCMA stand willen
bemannen op festivals.
Sluiting vergadering
16.02 uur
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