Verslag van de Algemene Ledenvergadering van
Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning,
gehouden op woensdag 18 april 2018 in ‘t Anker.

1 Opening
Voorzitter Pierre Heesakkers opent om 20:00 uur de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. In totaal zijn er 24 leden aanwezig. Daarnaast is voorzitter van de commissarissen Frits
Swinkels aanwezig en met hem nog drie commissarissen. Als kandidaat bestuurslid is Anita de Jong
aanwezig. De voorzitter deelt mede dat er een wijziging in de agenda heeft plaatsgevonden: in
verband met het tussentijds aftreden van een bestuurslid is agendapunt 7: “Rooster van benoeming
en aftreden bestuursleden“ toegevoegd.
2 Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn voor deze vergadering geen specifieke stukken ontvangen. De secretaris deelt mede dat van
de volgende personen een afmelding is ontvangen: Tinie van der Aa, Chantal de Bree, Piet Heijl, Bert
Jonkers, Koen de Jong, Jonie Pijpers, Ton Prüst, Jolanda Rooijakkers, Marc Roozen, Hannah de Ruijter,
Gerard de Ruijter, Hans Segers, Linda Staal, Marc Swinkels, Paul van Vijfeijken en Jan de Wit.
3 Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 april 2017
Het conceptverslag is na samenstelling door Jan de Wit gelezen door Annette Heesakkers en Ronald
van Vught. Hun reacties zijn verwerkt en na het versturen van de uitnodiging voor de Algemene
Ledenvergadering van heden gepubliceerd op de website van O&U. De secretaris neemt de notulen
per pagina door. Aangezien er géén opmerkingen van de aanwezigen zijn wordt het verslag
ongewijzigd vastgesteld. Voor het opstellen van de notulen van deze vergadering wordt eenzelfde
procedure voorgesteld waarbij Annette Heesakkers en Karlijn Hobé het concept zullen controleren.
4 Financiële gang van zaken
De voorzitter geeft het woord aan penningmeester Johan Verhulst. Aan de hand van de balans en
resultatenrekening geeft Johan tekst en uitleg bij de financiële gang van zaken over het boekjaar
2017. De drie onderdelen van O&U kennen gezamenlijk een bescheiden positief resultaat. De
tegenvallende posten bij de vereniging (kosten inhuur muzikanten en tegenvallende kaartverkoop bij
concerten) worden gecorrigeerd door het positieve resultaat van Stichting Huisvesting en Stichting
tot Steun (verkoopopbrengst instrumenten). Wederom blijkt dat we de inkomsten uit de Wijnactie
hard nodig hebben voor de exploitatie: benadrukt wordt dat ieders hulp hierbij geboden is. Een
contributieverhoging wordt vooralsnog niet noodzakelijk geacht.
Op basis van de begroting voor boekjaar 2018 wordt een negatief resultaat van p.m. € 2.500,00
verwacht. Dit tekort is al voor een deel weggepoetst door verkoop van een fagot. Winst kan behaald
worden door het verhogen van de sponsorinkomsten. Taak hiervoor ligt bij de nieuwe
sponsorcommissie welke reeds activiteiten in gang heeft gezet maar waar zeker nog aan getrokken
moet worden.

5 Verslag kascommissie
Peter-Jan Happé doet mede namens commissielid Paul van Vijfeijken verslag van de bevindingen. De
commissie heeft tijdens een bezoek aan de penningmeester inzicht gekregen in de financiële
administratie en de opstelling van de jaarrekeningen. De door de commissie gestelde vragen zijn naar
tevredenheid beantwoord. Geconcludeerd kan worden dat de cijfers er keurig uit zien en derhalve
geeft de commissie haar goedkeuring. Voor controle van boekjaar 2018 blijft de commissie in
dezelfde samenstelling functioneren.
Na beantwoording van een tweetal vragen vanuit de vergadering verleent de Algemene
Ledenvergadering op grond van de presentatie van de penningmeester en de conclusie van de
kascommissie decharge aan het bestuur ten aanzien van het in 2017 gevoerde financiële beleid. Ook
met de begroting voor 2018 wordt door de aanwezigen ingestemd.
6 Algemene gang van zaken
Het bestuur hield in 2017 in totaal 11 keer een bestuursvergadering. De bezetting van het bestuur
wijzigde tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 april 2017. Er werd afscheid genomen van Ria
Boeijen, Theo van Vijfeijken en Jan de Wit. Hun functies werden ingevuld door respectievelijk Wouter
Mommers, Johan Verhulst en Mirjam Korsten. Een belangrijk onderwerp op de agenda bleef evenals
het voorgaande jaar de toekomst van ‘t Anker als ons ‘verenigingshuis’: hierover bij agendapunt 8
meer.
Een overzicht van de activiteiten van de vereniging in 2017 wordt gegeven door voorzitter en
secretaris. Per maand worden de gebeurtenissen benoemd, waar mogelijk ondersteund door
beeldmateriaal. Vervolgens komen de verschillende afdelingen binnen de vereniging afzonderlijk aan
bod.
SMO: Rietje Maas bespreekt in het kort de belangrijkste gebeurtenissen binnen SMO. Het jaar is
relatief rustig verlopen. Het aantal leerlingen is met 11 blokfluit- en 72 HaFaBra-leerlingen nagenoeg
gelijk gebleven. In totaal 16 leerlingen behaalden het A, B dan wel C diploma en 6 leerlingen slaagden
voor hun theorie diploma. Met invoering van het vouchersysteem door de gemeente werd per
leerling € 40,00 minder aan subsidie uitgekeerd waardoor het lesgeld met € 10,00 is verhoogd. Voor
2018 wordt een verdere verhoging van het lesgeld niet noodzakelijk geacht.
Bart Brugmans merkt op als ouder van een leerling de aansluiting tussen SMO en de vereniging te
missen. Door beter geïnformeerd te worden over het hoe, wat en waarom zouden ouders meer
betrokken kunnen raken wat ook een positieve uitwerking op de motivatie van zowel kind als ouder
zou kunnen hebben. Het periodiek organiseren van een infoavond met bijvoorbeeld de onderwerpen
les, muziekexamens en doorstroom zou hier aan bij kunnen dragen. Ook de aanwezigheid van een
SMO-lid tijdens de repetitie van het leerlingenorkest zou wenselijk zijn. Op verzoek van de voorzitter
zegt Bart toe zijn aandachtspunten voor SMO op papier te zetten.
Anita de Jong oppert het idee om door het organiseren van een ‘vriendjesdag’ leerlingen uit te
nodigen een vriendje/vriendinnetje mee te nemen naar een repetitie ter kennismaking met muziek en
onze vereniging. Je bereikt op deze manier meer kinderen dan alleen de basisschool kinderen die
middels de instrumenten carrousels bezocht worden.

Jeroen Leenders ervaart als ouder van een leerling dat de repetitie van het leerlingenorkest vaak
uitvalt door andere activiteiten van met name het harmonieorkest. Zijn verzoek is om aandacht te
hebben voor goede onderlinge communicatie zodat onnodige uitval voorkomen kan worden.
Harmonieorkest: Wouter Mommers beschrijft de samenstelling van de orkestcommissie en diens
werkzaamheden. De belangrijkste activiteiten van het orkest in 2017 zijn al aan bod gekomen in het
algemene jaaroverzicht. Voor het huidige jaar is uiteraard het concours van november de activiteit
die alle aandacht behoeft. Wouter maakt tevens van de gelegenheid gebruik de vergadering te
attenderen op de al enige tijd openstaande vacature van PR-manager. We zijn dringend op zoek naar
een coördinator: hét aanspreekpunt voor de verschillende PR activiteiten die voor de vereniging
worden uitgevoerd. Werkzaamheden bestaan onder andere uit het uitzetten van opdrachten, het
controleren van de uitvoering en het inzetten van nieuwe PR-tools. Zeker in deze tijd van
teruglopende kaartverkoop bij concerten een belangrijke functie!
Jeugdorkest en slagwerkgroepen: bij afwezigheid van Marc Roozen benoemt de voorzitter in het kort
de activiteiten van deze onderdelen van O&U met als hoogtepunt Slag om ‘t Anker XXL. Het
jeugdorkest kende een minimale groei in het aantal muzikanten, bij de slagwerkgroepen liep het
aantal iets terug. De in 2017 doorgevoerde opsplitsing in een afzonderlijke commissie voor
jeugdorkest en slagwerkgroepen blijkt goed te bevallen en derhalve gehandhaafd.
Intussen is het jaar 2018 al in volle gang. Terugkijkend op de eerste maanden worden uiteraard de
wederom succesvolle carnavalsconcerten genoemd. Vooruitkijkend zien we de repetities en
concerten in voorbereiding op het concours van november op het programma staan, uiteraard
afgewisseld met wat meer ontspannen activiteiten in de vorm van serenades en het Tuinconcert
waarbij we dit jaar 3 jubilarissen hebben te huldigen.
7 Benoeming bestuursleden
Bij de uitnodiging van deze ALV is het rooster van aftreden als bijlage meegestuurd. Marc Roozen
heeft te kennen gegeven aftredend te zijn. Het naar tevredenheid uitvoeren van de werkzaamheden
voor jeugdorkest en slagwerkgroepen blijkt steeds moeilijker te combineren met de drukke
werkzaamheden die zijn baan met zich meebrengt. Marc blijft wél de Wijnactie organiseren. In
afwezigheid van Marc spreekt de voorzitter zijn dank uit voor diens bijdrage aan de vereniging de
afgelopen vier jaar en zegt toe hem ook nog persoonlijk te bedanken waarbij het overhandigen van
een fles Vinou zeker niet zal ontbreken.
Het bestuur draagt voor de vrijgekomen vacature Anita de Jong aan. Haar kandidatuur is vanwege
het korte tijdsbestek niet voorafgaand aan de vergadering kenbaar gemaakt. Op verzoek verlaat
Anita tijdelijk de vergadering zodat de voorzitter haar kan introduceren. Als vrouw van een van onze
ereleden, moeder van drie bij onze vereniging musicerende kinderen en betrokken lid van SMO en de
commissie carnavalsconcert is zij zeker geen vreemde binnen O&U. Nadat afgelopen week de
secretaris Anita heeft benaderd voor de vacature heeft zij na enkele dagen bedenktijd positief
gereageerd en zich kandidaat gesteld. Aangezien zich geen andere kandidaten beschikbaar hebben
gesteld en er desgevraagd ook geen kandidaten uit de vergadering naar voren komen stelt het
bestuur voor Anita bij acclamatie te benoemen. De vergadering stemt met applaus in met dit
voorstel. Anita wordt verzocht haar plaats in de vergadering weer in te nemen en de voorzitter
bevestigt dat zij vanaf heden is benoemd tot bestuurslid van O&U.

8 Huisvesting O&U
Bennie Rooyackers begint zijn verslag met een woord van dank aan iedereen die het afgelopen jaar
heeft bijgedragen aan het overeind en leefbaar houden van ‘t Anker. Door de inzet van vele
vrijwilligers zijn de (onderhouds-)kosten binnen de perken gebleven en heeft de Stichting Huisvesting
met een positief resultaat het jaar kunnen afsluiten.
Vervolgd wordt met een terugblik op de afgelopen jaren. Al langere tijd is duidelijk dat een toekomst
in ‘t Anker niet haalbaar is. Stijgende energie- en onderhoudskosten brengen een steeds groter
wordende financiële last met zich mee. Bij Rabobank werd aangeklopt voor uitbreiding van de
financiering, bij de gemeente voor financiële ondersteuning echter met beide partijen kwamen we
niet tot overeenstemming. Toen de verwarming ernstige gebreken ging vertonen en er geen eigen
middelen meer beschikbaar waren werd opnieuw de gemeente benaderd met het verzoek mee te
denken over een oplossing echter wederom verliepen de gesprekken stroef en lukte het partijen niet
nader tot elkaar te komen. Met de komst van burgemeester Van der Meijden veranderde de situatie.
De werkgroep ontstaan vanuit de commissarissen wist met de gemeente overeenstemming te
bereiken over een vastgestelde afkoopsom voor vertrek op termijn (uiterlijk over 3 jaar).
Verhuizing naar Het Ontmoetingscentrum ligt dus in het verschiet. Om onze vereniging te kunnen
huisvesten zullen er noodzakelijke aanpassingen worden gedaan. Dit zal resulteren in een eigen
entree, een concertzaal welke te allen tijde beschikbaar is, voldoende ruimte voor lessen, opslag van
het instrumentarium en (muziek-)archief. Dit alles tegen een reële huurprijs.
Uiteraard brengt onze huisvesting in Het Ontmoetingcentrum ook gevolgen voor andere
verenigingen met zich mee. Met name voor de Boksclub en Budoclub gaat het een en ander
veranderen. Betrokken partijen hebben meerdere malen gezamenlijk overleg gehad. Dit heeft
geresulteerd in het op 12 maart tekenen van een Intentieovereenkomst tussen Gemeente Laarbeek,
ViERBINDEN, Boksclub Laarbeek, Budoclub Beek en Donk en O&U: er ligt nu een huisvestingsconcept
waarmee richting wordt gegeven aan een definitieve oplossing die recht doet aan alle gebruikers en
tegelijk een waardige vervanging voor de functie van ‘t Anker is.
Er kan gesteld worden dat een lang proces inzake de huisvesting van O&U onder zorgvuldige
afwegingen tot een positief einde is gekomen. Verhuizing naar een nieuwe locatie met lagere kosten,
geen noodzaak meer tot het organiseren van activiteiten ter dekking van de kosten van ‘t Anker en
dus minder inzet van vrijwilligers benodigd. Door de overeengekomen afkoopsom komen we
schuldenvrij van ‘t Anker af en starten we opnieuw vanuit een gezonde financiële positie.
Ben Engels spreekt zijn bezorgdheid uit over de aanstaande verhuizing. ‘t Anker heeft altijd een
positieve bijdrage kunnen leveren aan de sfeer binnen de vereniging. Vertrek naar Het
Ontmoetingcentrum zou dit niet teniet mogen doen. In reactie hierop oppert Frans Rooijakkers het
idee om een klankbordgroep te vormen bestaande uit leden uit alle onderdelen van de vereniging. In
aanloop naar de verhuizing zou deze groep aanbevelingen kunnen doen over hoe het zou moeten
worden.
Harry Mommers spreekt zijn ongenoegen uit over de wijze waarop het bestuur de verhuizing naar Het
Ontmoetingscentrum heeft gecommuniceerd. Hij heeft dit uit de krant moeten vernemen terwijl hij al
ruim 20 jaar lid is van de vereniging. Spelende leden zijn tijdens een reguliere repetitie geïnformeerd
over het tekenen van de Intentieovereenkomst echter aan alle niet-spelende leden is voorbij gegaan.

Sowieso is de algemene tendens dat niet-spelende leden worden achtergesteld waar het gaat om
informatievoorziening. De voorzitter beaamt het gebrek aan communicatie echter vanwege tijdsdruk
in verband met de gemeenteverkiezingen was het niet mogelijk tot de ALV te wachten met het
bespreken van de vorderingen en het vragen van goedkeuring, vandaar dat voor communicatie
tijdens een repetitie is gekozen. Dit neemt uiteraard niet weg dat we in de toekomst meer aandacht
moeten besteden aan de manier van communiceren. Harry voegt hier nog aan toe dat het meekrijgen
van de hele vereniging in de grote stap die je neemt zorgvuldige informatievoorziening geboden is!
Jeroen Leenders complementeert de commissie Huisvesting met het behaalde resultaat. Als
aandachtspunt geeft hij mee dat de gemeente de taak zou moeten krijgen de gemeenschap dusdanig
te informeren over de ontwikkelingen in Het Ontmoetingscentrum dat voorkomen wordt dat de
geruchten inzake het wederom wijken van zittende verenigingen voor O&U (verder) de ronde gaan.
9 Informatie vanuit de commissarissen
Namens de commissarissen neemt voorzitter Frits Swinkels het woord. Met dankzegging voor het
mooie afgelopen jaar en het wensen van succes voor het aanstaande (concours-)jaar biedt hij
namens de commissarissen de aanwezige leden een drankje aan. Frits vervolgt met een korte
beschrijving van de activiteiten van de commissarissen. Doelstelling blijft om de betrokkenheid bij
onze vereniging te vergroten, met name door ondersteuning van de verschillende onderdelen. Op dit
moment zijn er commissarissen actief bij SMO, ‘t Anker, de Wijnactie en op gebied van sponsoring.
Daarnaast is het streven het aantal commissarissen wat aanwezig is bij serenades structureel te
verhogen. Al met al is hij zeer te spreken over de kwaliteit van de groep, aan de kwantiteit moet nog
gewerkt worden. Tessy Goffin is als nieuw lid toegetreden echter door het aftreden van Tony Harings
bestaat nog steeds de behoefte aan uitbreiding met 2 commissarissen.
10 Enquête
In november 2017 is aan de 74 leden van het harmonieorkest een enquête met vragen over onder
andere de samenstelling van het orkest, het repertoire, de dirigent, de (straat-)optredens, de
muziekreizen, de inzet van social media en de toekomst van O&U verstuurd. Doel van deze enquête
was vooral het krijgen van een beeld van waar we nu staan. Door 58 leden zijn de vragen
beantwoord. Aan de hand van een groot aantal staaf- en cirkeldiagrammen in allerlei kleuren
presenteert de voorzitter de uitkomsten. Concluderend kan gesteld worden dat we het eigenlijk best
goed doen: we zijn tevreden over de algemene gang van zaken en het beleid dat wordt gevoerd. Er
zijn geen aandachtspunten die directe verandering behoeven.
In aansluiting op deze presentatie neemt Frits Swinkels nogmaals het woord. Door de enquête
hebben we een beeld van waar we nú staan, maar waar staan we in 2030? Samen met Piet Kock en
Jan de Wit heeft Frits gesproken over de ontwikkelingen op muziekgebied en wat dit betekent voor
de toekomst van de harmonie: wat zou er kunnen gaan gebeuren? Het idee is om middels het
uitwerken van een aantal scenario’s in kaart te brengen waar het naar toe zou kunnen gaan. De
scenario’s zullen vervolgens op een interactieve manier met de leden van O&U worden besproken
waarna het aan het bestuur is hier vervolg aan te geven. Een ieder die zijn ideeën over de toekomst
wil delen is van harte welkom en wordt verzocht zich te melden bij één van voornoemde personen.

11 Instrumentenbeleid
Ter overweging geeft de voorzitter een mogelijke wijziging in het instrumentenbeleid aan de leden
mee. Tot op heden is het uitgangspunt van de vereniging dat er geen instrumenten aan leden
verkocht worden. Hoe staan leden hier echter tegenover? Bestaat de wens tot het kunnen kopen van
het instrument dat bespeeld wordt? Het voordeel voor de vereniging in deze is het wegvallen van de
onderhoudskosten, het voordeel voor het lid het hebben van een eigen instrument en het wegvallen
van de huurkosten. In een later stadium zal hier op worden teruggekomen.
12 Rondvraag
Joep van Dijk informeert of iemand zich bezighoudt met de invoering van de AVG privacy wetgeving
welke per 25 mei 2018 van kracht wordt? Dit onderwerp heeft uiteraard de aandacht. Vanuit de
vergadering wordt opgemerkt dat het wellicht een idee is hierover met Gerard de Ruyter van
gedachten te wisselen aangezien hij hier ook privé mee te maken heeft waarvan notitie wordt
genomen.
Marianke Hobé maakt de opmerking dat Facebook ‘uit’ is (met name onder de jeugd) en dat het
wellicht verstandig is andere vormen van social media in te gaan zetten ter promotie van de
activiteiten van O&U. Wouter Mommers gaat hier samen met Marianke vervolg aan geven.
Harry Mommers vraagt zich af of het bedrag wat de Rabobank Clubkas Campagne in 2017 heeft
opgeleverd ook daadwerkelijk is besteed aan opleiding voor de jeugd? Dit bedrag is niet als zodanig
besteed maar toegevoegd aan de rekening van de vereniging. Harry merkt op dat de commissie
50 Jaar Jeugdorkest deze bijdrage goed zou kunnen gebruiken waarvan notitie wordt genomen.
Ted Swinkels informeert wat er met het concert van 9 juni gaat gebeuren gezien het grote aantal
afmeldingen van muzikanten op belangrijke posities? De bezetting van dit concert heeft de aandacht
van de orkestcommissie. Hierbij wordt opgemerkt dat leden zich vaak alleen afmelden bij de sectie
zelf maar niet bij Ria Boeijen waardoor pas laat het aantal verhinderingen duidelijk wordt: ook een
aandachtspunt voor de orkestcommissie.
Ook heeft de voorzitter nog een aantal opmerkingen. De laatste tijd wordt er steeds vaker door
steeds meer leden afgemeld voor een repetitie dan wel concert. Deze ontstane vrijblijvendheid moet
geen standaard worden; vooral ook uit verplichting aan je medemuzikanten moeten we de opkomst
in de nabije toekomst zien te verbeteren. Daarnaast spreekt Pierre zijn zorg uit over het afnemende
ledenaantal. Ondanks dat het een landelijke trend is is het voor het voorbestaan van onze vereniging
van het grootste belang het aantal musicerende leden op peil te houden. Tot slot wordt de
vergadering geattendeerd op het aflopen van de bestuurstermijnen van Rietje Maas (SMO) en
Bennie Rooyackers (huisvesting) per april 2019: kandidaten voor opvolging kunnen zich uiteraard al
melden bij de secretaris.
13 Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng, de vrijwilligers voor alle
inspanningen gedurende het afgelopen jaar, de secretaris voor de verslaglegging en sluit de
vergadering.

