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Notulen ALV 11 maart 2019 
 
Datum: 11 maart 2019 
Locatie: Achterbouw Torenpleinkerk, Torenplein, Vleuten  
Tijd: 20.30-22.30 
 
Aanwezigen (26): Robert de Bruijne, Marleen Dijkhuizen-Griffioen, Joyce Meijer, Lysbeth van den 
Berg, Hedwich Kuipers, Marcel van Dijk, Niki Seldenrijk, Liduin Burgering, Marielle Dijkman, Arno 
Weergang, Olaf Weergang, Julia Moormann, Patrick Leliveld, Thomas van den Ende, Inez Visser, Jan 
uit den Bosch, Antoinette van Zijl, Frea Rietveld, Laurien Broekman, Manon Streng, Denis …, Mieke 
Doesburg, Christel Veenstra, Lida Versluis, Suzanne van Vliet, Reinie Nečas-Niessner-Dijkman.  
 
Afwezigen met kennisgeving (): Carien Hoogstraten, Harmen Wijnia, Petra Struiving, Mark den 
Teuling. Tineke Dees, Wilma Roorda, Diana Kemperman,  
 
Agenda: 

1. Welkom & Opening Robert de Bruijne 
2.  Vaststellen van de agenda Robert de Bruijne 
3.    Ingekomen stukken  Marcel van Dijk   
4.     Notulen ALV 12 maart 2018 Marcel van Dijk   
5.   Jaarverslag 2018 secretaris Marcel van Dijk  
6.   Jaarverslag penningmeester en jaarstukken 2018 Marleen Dijkhuizen 
7.  Begroting en contributieverhoging 2019-2020 Marleen Dijkhuizen 
8. Verslag van de kascontrolecommissie  Robert de Bruijne 
9.   Samenstellen nieuwe kascontrolecommissie Robert de Bruijne 
 
PAUZE 
 
10.    Bestuurssamenstelling en verkiezing Robert de Bruijne 
11.  Jaarplan 2019  Lysbeth van den Berg     
12.  Huisvesting Robert de Bruijne  
13.  Rondvraag Robert de Bruijne 
14. Sluiting Robert de Bruijne 

 
1. Welkom en Opening 
Welkom 20.30 uur door Robert de Bruijne.  
 
2. Vaststellen van de agenda 
Agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld.  
 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
4. Notulen ALV 12 maart 2018 
Notulen worden vastgesteld met dank aan de secretaris.  
 
5. Jaarverslag 2018 secretaris 
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Het was weer een mooi, vol jaar met veel activiteiten. Een hoogte punt dit jaar is dat we 
provinciewinnaar zijn geworden bij de verkiezing voor de vereniging van het jaar. Ook zijn we gaan 
repeteren op een andere locatie, waar letterlijk meer ruimte was om te zitten, maar ook meer  
ruimte is verkregen voor uitbreiding van repetitietijden, zodat het B-orkest een eigen  
repetitieavond heeft gekregen.  
 
In het laatste deel van 2018 is er weer een gesprek geweest met de commissie van de cultuurnota. 
Het rapport hiervan was positief en we zijn dus goed bezig om de plannen die we geschetst hadden 
in de cultuurnota te realiseren.  
 
Het jaarverslag is opgedeeld in drie delen.  
Eerste deel – Activiteiten en vereniging 
Tweede deel – Samenvatting aan de hand van de eisen van de cultuurnota 
Derde deel – Financiële stukken/Jaarrekening 

 
Er wordt vanuit de aanwezige leden aangegeven dat het jaarverslag er weer goed uit ziet. Thomas vd 
Ende vraagt zich nog af hoe HOV verbonden is aan Codarts. Robert geeft aan dat er via Thomas vd E 
contacten zijn geweest de afgelopen jaren, er een vacature is uitgezet voor een project en dat Robert 
nog weleens contact heeft gehad met Codarts. De samenwerking is niet heel intensief, maar de 
lijntjes liggen er en de organisatie weet wie we (HOV) zijn.  
 
6. Jaarverslag penningmeester en jaarstukken 2018 
Marleen geeft een toelichting op de jaarstukken  
 
Batenkant: 
Contributies en lesgeldbijdragen in lijn met 2017. Ten opzichte van begroting achtergebleven, maar 
daar zat al een deel G en O orkest in. 
 
Correctie stelselwijziging heeft te maken met het feit dat het lesjaar 10 maanden betreft, maar wij de 
lesgeldbijdragen over 4 kwartalen verdelen. Ik heb dus al 2 kwartalen lesgeldbijdragen geïnd in 2018 
maar er is slechts 4/10e les gegeven in 2018. Ik heb dus 1/10e vooruit gefactureerd en dat heb ik dit 
jaar recht getrokken. Volgende jaren lopen de baten en lasten wel synchroon. 
 
De oud papier opbrengst is lager, omdat ik hier de vrijwilligersvergoeding gesaldeerd heb met de 
opbrengsten. Ook in de begroting heb ik dat zo aangehouden. Het blijft gezien de ontwikkelingen 
met blauwe containers/ minder papier door digitalisering en afhankelijkheid van vrijwilligers een 
risicovolle post in de begroting. 
 
Daarom willen we ons toch ook meer focussen op andere geldwervingsacties zoals sponsorkliks, 
collectes en andere goede ideeën. Hiervoor zijn we op zoek naar een commissie die zich hier op wil 
richten. (ook meer aandacht voor sponsors en de tegenprestatie voor hen hoort daarbij). Organisatie 
collecte oranjefonds moet dit jaar ook nog iemand doen.  
 
Mooie bijdrage van de VHOV is voor rugzakken die in 2019 komen.  
 
De bijdrage boerenkapel is een bijdrage aan de marimba die voor concours nodig was en nog steeds 
veelvuldig wordt gebruikt. 
 
Zaak is dat we de inkomstenkant naast subsidies ook zorgen dat er nog voldoende uit  activiteit 
gerelateerde inkomsten komt, zoals entreegelden, sponsoren en fondsenwerving. In 2018 is er een 
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grote sponsoring geweest door Ampco i.v.m. zaalhuur voor het popconcert van het B. Dit is een 
sponsoring in natura die in de begroting als financiële bijdrage sponsoring (voor de waarde van de 
sponsoring in natura) is berekend.  
Ledenbijdragen betreft bijdragen voor kampen/ studieweekenden en bijv. bus huur. 
In begroting 2019 is deze zo hoog door de bijdrage in de concertreis van het A-orkest. 
 
Bijdragen derden betreft met name deelnemersbijdragen voor project muziek is de basis. Zowel van 
scholen als van deelnemende leerlingen. Daarnaast is een bijdrage in een concert van bijv. 
oranjefonds of haar sociëteit ook een bijdrage derden. 
 
Aan te vragen projectsubsidies zijn inzake opstart G en O orkest welke nu in de begroting zitten en 
waar we nog niet alle vaste kosten gedekt hebben met vaste inkomsten. We verwachten hier in de 1e 
2 jaar subsidie van fondsen en evt. de gemeente Utrecht aanvullend te kunnen ontvangen. 
 
Verdere opmerkingen batenkant tijdens ALV: 
- Contributies lijken lager uitgevallen, maar dit komt doordat in begroting al deel contributie 
seniorenorkest en gehandicaptenorkest was meegenomen en dit is in 2018 nog niet gerealiseerd.  
- Oud papier is lager dan 2017. Dit komt doordat er wat kosten zijn geweest aan de oud 
papiercontainer (onderhoud en vrijwilligersvergoeding vrijwilliger) en minder hoge papierprijzen. Het 
valt ook op dat er meer karton in zit, dit weegt minder en neemt meer ruimte in. Dit betekent wel 
dat we aandacht moeten houden voor geldinzamelingsacties. Dit jaar staat de collecte van het 
Oranjefonds weer gepland in juni. Inez vraagt zich af of VOVH weer in dezelfde week collecteert. 
Robert geeft aan dat hij hoopt van niet, maar dat we daar weinig invloed op hebben. Hij zal nogmaals 
contact opnemen met de gemeente om dit aan te geven. Marleen geeft aan dat er nog een 
vrijwilliger moet komen voor de collecte van het Oranjefonds, het zou fijn zijn als het bestuur dit 
niet hoeft te doen. Het moet ruim op tijd geregeld worden.  
- Bijdrage blaaskapel is bijdrage van de marimba 
- Cultuurnota geld mocht ook besteed worden aan aanschaf instrumenten, vandaar dat dit jar het 
cultuurnota deel van 2017 ook is uitgegeven.  
- Sponsoring staat in 2018 heel hoog, dit komt omdat de sponsoring in natura is uitgeschreven in 
bedragen.  
- Bijdragen derden moet je denken aan deelnemersbijdrage muziek is de basis en bijdrage van 
concerten die gegeven worden (bijv. koningsdag oranje comité). 
- Inkomsten van bar zijn met nieuwe locatie terug te vinden. In de keuze voor de kosten van de 
nieuwe locatie is al een deel van de bar opbrengt meegenomen. Zo is het financiële gat tussen de 
beide locaties overbrugbaar.  
 
De lasten kant bestaat voor een groot deel uit de salarissen van dirigenten. Hiervan nemen we 50% 
voor rekening van de normale exploitatie en 50% laten we door de cultuurnota subsidiëren. Vanaf 
2019-2020 blijft er hierdoor minder geld over voor activiteiten. Dit is een aandachtspunt voor het 
vervolgtraject 2021-2015. 
 
De lesgeldbijdragen staan hier als totaal. Aan de batenkant staat de lesgeldsubsidie en de 
lesgeldbijdragen. Per saldo draagt de vereniging nog ca. € 7.000 bij aan lessen. 
 
We stimuleren lessen door de jeugdleden door als vereniging bij te dragen, subsidie te regelen via 
gemeente voor jeugdleden in de gemeente Utrecht, groepsrepetities te financieren, volwassen leden 
een bijdrage te verlenen van max. 181 voor structureel lessende en max. 60 euro voor incidentele 
lessen. Ook dragen we 50% bij aan de theorie en praktijkexamens. 
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Afschrijvingen. Hieronder staat ook de aanschaffingen van instrumenten waar we bijdragen van 
derden voor ontvangen hebben of subsidie. Deze instrumenten zijn daarom gelijk ten laste van het 
resultaat gebracht. 
 
Organisatiekosten zijn contributie KNMO – bedankjes vrijwilligers – administratiekosten.  
 
De activiteitkosten zijn de totale kosten gemaakt voor alle concerten en activiteiten. Hier zitten 
kostenplaatsen per activiteit aan ten grondslag.  Huisvesting/ entreegelden zijn de kamplocaties/ 
huur zalen en evt. entrees voor deelname festivals. Directiekosten zijn directiekosten voor de 
concerten en evt. bijbehorende studiedagen/ weekenden. Inhuur derden zijn gastmuzikanten en bij 
het project muziek is de basis veel ZZP-ers die voor de lessen worden ingehuurd. De overige kosten 
spreken voor zich. Onder overig valt bijv. vervoer slagwerk/ inhuur bus of niet veel voorkomende 
kosten. 
 
De gespaarde kosten voor de concertreis van het A-orkest zullen vrijvallen in 2019. Dit betekent dat 
de concertreis wel veel uitgaven gaat geven dit jaar, maar qua kosten proberen we niet teveel druk 
op 2019 te hebben en worden er diverse extra inzamelingsacties georganiseerd. 
 
Balans 
De waarde van het instrumentarium op de balans is een boekwaarde die vele malen lager is dan de 
werkelijke waarde van het instrumentarium, dit komt door de afschrijvingen op de instrumenten 
wordt gedaan. Verder zijn de stoelen daar bijgekomen dit jaar. 
 
De balans is een momentopname en daarom niet veel over te zeggen. Conclusie is dat we nog steeds 
een goed eigen vermogen hebben. Dit is nodig om de instrumenten  te kunnen financieren. Verder is 
de liquiditeit nog steeds goed en zijn er voorzieningen voor concertreis en projecten aanwezig. Op de 
liquiditeiten zal dit jaar wel een behoorlijke aanslag worden gepleegd.  
 
7. Begroting 2019-2020 en contributieverhoging 
Toelichting begroting 2018-2019 
 
Begroting 
- De begroting voor 2020 klopt mogelijk nog niet helemaal, gezien het verder vooruit kijken ook meer 
onzekere factoren met zich meebrengt. De begroting voor 2019 is veel concreter, maar Marleen 
geeft ook aan dat het inschatten van inkomsten en kosten van activiteiten erg lastig blijft. Opvallend 
in de begroting voor 2019 zijn de hogere kosten op verschillende posten, dit komt doordat het A-
orkest dit jaar op concertreis gaat. Hier staat wel tegenover dat de aangemaakte post hiervoor vrij 
valt, waardoor het niet heel veel extra kosten zal opleveren.  
- Oud papier staat nog wel op de begroting, ondanks dat dit een onzekere post blijft.  
- Begroting vaste lasten (contributie KNMO, directiekosten, ….) vergelijken met vaste inkomsten 
(contributie, ….). Het bestuur wil met de vaste inkomsten de vaste lasten kunnen dekken, zodat dit 
niet afhankelijk is van sponsoring en andere inkomsten, zodat we ook in de toekomst een financieel 
gezonde vereniging kunnen blijven.  
- Robert geeft aan dat we veel geld krijgen van de cultuurnota, hierdoor lijkt het gek om een 
contributieverhoging voor te stellen. Echter is het geld van de cultuurnota gelabeld aan huisvesting, 
activiteiten e.d. Hierdoor wordt er niet geïnvesteerd in contributie met het geld van de cultuurnota. 
Marleen vult aan dat er een vergelijking is gemaakt van onze contributie in vergelijking met andere 
verenigingen in de omgeving en hiervan wijken wij niet echt af.  
- Mariëlle vraagt of de contributieverhoging ook nog invloed heeft op de lesgeldbijdragen. Marleen 
antwoord dat de lesgeldbijdrage dit jaar gelijk blijven, dus het gaat in principe alleen over de 
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contributie. Als de muziekschool de lesbijdrage verhoogt, dan mag de lesgeldbijdrage ook zonder 
goedkeuring van ALV worden verhoogd. Marleen noemt nog wel dat de verhoging voor 
lesgeldbijdrage van vorig jaar nog niet is doorgevoerd en de contributie voor volwassen lessende 
leden dus nog moet worden aangepast aan de beslissing van verhoging van de lesgeldbijdragen uit 
de ALV van 2018.  
- Olaf vraag waarom studenten 10 euro omhoog zijn gegaan (dit is meer dan de andere groepen). 
Marleen geeft aan dat het verschil met jeugdleden in verhouding te groot werd en zij vond dat dit 
gelijk getrokken kon worden met elkaar. Elk jaar moeten studenten hun collegekaart aanleveren, 
anders wordt de contributie verhoogd naar het reguliere tarief.  
 
Voorstel contributieverhoging 
Contributie vanaf 1 januari 2019:  
Jeugdleden van 31,25 euro per kwartaal naar 35 euro per kwartaal  
Volwassenen van 57,50 euro per kwartaal naar 62,50 euro per kwartaal  
Studenten van 25 euro naar 35 euro per kwartaal  
 
Reeds vastgesteld ALV maart 2018:  
Instrumentenbijdrage vanaf 1 januari 2019: 
Jeugdleden: van € 16,25 per kwartaal naar € 17,50 per kwartaal  
Volwassenen: van € 21,25 per kwartaal naar € 22,50 per kwartaal 
 
De contributieverhoging wordt met algemene stemmen goedgekeurd.   
 
8. Verslag van de kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie bestond uit Harmen Wijnia en Thomas Dingemans. Zij hebben een aantal 
opmerkingen gemaakt/vragen gesteld en vervolgens de stukken goedgekeurd.  
 
9. Samenstellen van nieuwe kascontrolecommissie 
Harmen Wijnia is aftredend. Wim Hoogstraten stond reserve, maar het voorstel is om hem te 
vervangen. Patrick biedt zich aan als nieuw commissielid.  Thomas Dingemans en Patrick Leliveld 
zitten in de kascontrolecommissie 2019. Antoinette is reserve.  
 
PAUZE 
 
10. Bestuurssamenstelling en Verkiezing 
Marleen Dijkhuizen is aftredend en herkiesbaar voor de functie van penningmeester. Marleen wordt 
met algemene stemmen herkozen. Dit zijn 26 stemmen gezien Daniël Nečas-Niessner een volmacht 
heeft afgegeven voor stemming. 
 
Binnen het bestuur zijn er momenteel nog twee vacatures voor een algemeen bestuurslid.  
 
Lysbeth heeft al een paar keer aangegeven dat zij bezig is met haar laatste termijn (ALV 2020 treedt 
Lysbeth af) en dat zij zich daar deze keer ook aan gaat houden. Lysbeth doet veel voor de club, dus 
hier gaat een behoorlijk gat vallen volgend jaar. Hoe eerder dit gat of een deel daarvan opgevuld 
wordt, hoe meer tijd er is om informatie over te dragen. De functie van Lysbeth zal in 2 of 3 delen 
worden gesplitst.  
 
Robert geeft aan dat er voorbereidende gesprekken zijn met Julia Donker (orkestouder B-orkest) en 
zij mogelijk wel een bestuursfunctie wil gaan vervullen.  
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Martien Hendriks is afgelopen jaar Marleen gaan ondersteunen bij het inboeken.  
 
11. Jaarplan 2019  
In hoofdlijnen wordt het jaarplan (A-B) doorgelopen.  
- Koningsdag A, B, E-orkest 
- 4 mei A- en C orkest 
- 15 juni B-orkest lustrumconcert Muziekschool 50 jaar.  
- AZC gaat niet door bij B, gezien AZC in Overvecht weg is. 
 
- Arno geeft aan dat de datum van de concertreis niet klopt in het jaarplan 
- Olaf vraagt zich af wat de letters aan de rechterzijde betekenen. Robert antwoord dat dit iets zegt 
over het soort concert in het kader van de cultuurnota. In de nieuwe versie staat dit uitgelegd. Het 
bestuur zal deze nieuwe versie nog met de leden communiceren.  
- Antoinette geeft aan dat de datum van de Proms ook niet klopt. Dit moet zijn 5 oktober i.p.v. 12 
oktober.  
 
In hoofdlijnen wordt het jaarplan (C-D-E) doorgelopen. 
De jeugdcommissie is druk bezig om de laatste gaten in het programma op te vullen. Er is een vol en 
gevarieerd programma. Voor elk orkest is er elke 3-4 maanden een leuke activiteit en dit gaat tot 
eind 2019 zo door. Het jeugdfestival is nog wel een punt van aandacht, gezien de hoeveelheid 
activiteiten, lukt het de jeugdcommissie niet om dit evenement helemaal zelf te organiseren. Hierbij 
is nog hulp van andere vrijwilligers nodig zowel voor de voorbereidingen als voor de dag zelf.  
Christel Veenstra biedt aan om te helpen bij de organisatie. Jan uit den Bosch geeft aan dat hij de dag 
zelf vrij heeft om te helpen met hand en spandiensten.  
- 20 oktober Efteling met het C-orkest.  
 
Marleen geeft aan dat ook de organisatie van het BBQ concert nog open ligt. Joyce vraagt zich af of 
dit bij UCK buiten mag. Het bestuur is nog bezig om te inventariseren of dit bij UCK buiten mag. Zo 
niet dan zou een andere vorm van jaarafsluiting ook een optie zijn (bijv. concerten met buffet). 
Robert geeft aan dat hij hoopt dat Cultuur 19 de vergunning voor een aantal evenementen buiten 
van het UCK heeft overgenomen, dit is echter nog niet bekend. Het A-orkest komt met de 
seizoensafsluiting ook net terug van concertreis, wat het moeilijker maakt voor organisatie van A-
orkest leden.  
 
12. Huisvesting  
De verhuizing naar de nieuwe locatie is rond. Vanuit Cultuur 19 zijn ze erg blij met HOV in de 
cultuurcampus. Het geeft een andere dynamiek en sfeer, ook doordat vrijwilligers soms door de 
week nog even op de locatie langs komen.  
 
De eventuele nieuwbouw heeft op een laag pitje doorgelopen. We zitten in een moeilijke fase, 
gezien de gemeente nog steeds positief is over de plannen en hiervoor bezig is met het maken van 
een passende omgevingsvergunning. Echter kost dit veel geld. Er zou 25.000-35.000 euro bij elkaar 
gebracht moeten worden om deze stap en ???  voor elkaar te krijgen en dan is er nog geen zekerheid 
of de bouw door zou kunnen gaan. Het is voor HOV te veel geld om zonder garanties te kunnen 
investeren. Er lopen gesprekken om te inventariseren op welke manier en met welk bedrag we tot 
een situatie kunnen komen zodat we een bouwkostenraming krijgen om een keuze te kunnen maken 
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of het wel of niet verantwoord is om een nieuw gebouw met HOV aan te gaan. Het blijft heel moeilijk 
in te schatten of alles haalbaar is, gezien de uiteindelijke kosten moeilijk ingeschat kunnen worden. 
 
Sinds duidelijk is geworden dat het UCK na de zomer ophoud te bestaan is er in de cultuurwereld van 
Utrecht veel onrust ontstaan. Hierdoor wordt er door de gemeente en andere instanties in de stad 
naar HOV gekeken wat wij hierin gaan/kunnen betekenen om dit gat te vullen. UCK heeft ook contact 
met HOV opgenomen of wij de portefeuille muziekonderwijs willen overnemen van het UCK.  
 
Mieke vraagt zich af waarom UCK stopt. Robert geeft aan dat UCK geen subsidie meer krijgt van de 
gemeente, gezien er verkeerde beslissingen zijn genomen, waardoor er veel geld in is gepompt. De 
geldstroom vanuit gemeente voor educatie is verminderd, waardoor er een sneeuwbal is gaan rollen 
binnen het UCK wat heeft geleid tot het stoppen van UCK na de zomer. Mieke geeft aan dat mocht 
HOV hier in stappen we moeten opletten dat we niet in dezelfde valkuil stoppen. In Utrecht is het 
idee dat er een enorm gat gaat vallen wanneer UCK omvalt, maar dat heeft HOV niet het idee, gezien 
wij maar een paar leden hebben die lessen bij UCK en grote meerderheid bij Nieuwe Vaart of 
individuele docenten. Nieuwe Vaart is een ongesubsidieerde organisatie, die verder wel erg lijkt op 
het UCK. HOV voelt er dan ook nog niet veel voor om de portefeuille van het UCK over te nemen.  
 
Cultuur 19 verzorgt evenementen, maar geen lessen. Wij huren de repetitieruimte van Cultuur 19.  
 
Er mist in dit deel van Utrecht een Jongeren cultuurhuis. Cultuur 19 heeft aangegeven dat ze naar 
een satelliet model met meerdere locaties heen willen. HOV is aan het inventariseren of het gebouw 
niet meer een cultuurhuis zou kunnen worden waar de gemeente investeert in de stenen en de 
kosten voor HOV dalen. Dat betekent niet dat het helemaal ons eigen gebouw is, maar dit zal in 
uiting wel zo lijken. De ideeën worden nog verder verkend, zodat er keuzes gemaakt kunnen worden. 
Er is sowieso een aparte stichting opgericht.  
 
13. Rondvraag 
- Reinie is benieuwd naar een klankbord in de vorm van een enquête bij het A-orkest om te 
inventariseren hoe het met de club gaat, hoe iedereen de huidige richting ervaart en hoe de dirigent 
wordt ervaren. Zij geeft aan dat het met de concertcommissie lastig is om concerten te plannen als 
niet duidelijk is waar het orkest (incl. orkestleden) heen wil. Reinie heeft het gevoel dat we achter de 
feiten aan lopen en vraagt zich af of de jas voor onze club niet te groot wordt. We moeten wel 
vrijwilligers blijven krijgen voor de dingen die we willen organiseren. Voorbeelden van dingen die niet 
helemaal goed lopen zijn dat er twee agenda’s van de ALV in omloop zijn, de onrust rondom het B-
orkest/dirigent en communicatie waar steken gaan vallen. Straks zijn wij afhankelijk van de data die 
nog in de agenda van de dirigent open vallen, in plaats van dat we hier zelf op kunnen sturen. Robert 
geeft aan dat hij dit herkent. Er kunnen op verschillende plekken te weinig mensen op vrijwillige 
basis taken vervullen die open vallen. Frea geeft aan dat zij best iets wil doen voor de club, maar dat 
de taken wel gedaan moeten worden naast een baan, een gezin e.d. Marleen geeft aan dat zij denkt 
dat er wel kleinere taken zijn. Frea maakt zich zorgen over de posities in het bestuur. Als er iemand af 
zou vallen, weet zij niet of er nieuwe vrijwilligers in zouden willen stappen. Het is voor de huidige 
orkesten al moeilijk om de bezetting en organisatie rond te krijgen, waarom zouden we dan nu S- en 
G-orkest willen kunnen opstarten. De cultuurnota geeft geen verplichtingen om dit op te starten. 
Frea vraagt zich of we niet eerst de huidige orkesten op orde moeten krijgen met de organisatie, 
voordat er nieuwe dingen worden opgestart.  
Reinie geeft ook aan dat een enquête breder getrokken zou kunnen worden zodat ook beleidslijnen 
kunnen worden meegenomen, zodat de vereniging de richting ook weer met zijn allen gaat dragen. 
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Reinie heeft het afgelopen jaar de contacten met het bestuur gemist voor de organisatie van 
activiteiten, waardoor er niet vooruit gepland kan worden. Bereikbaarheid van het bestuur lijkt 
hierbij een probleem. Marleen geeft aan dat het bestuur na moet gaan denken over hoe zij met het 
beleid om willen gaan.  
Mieke vraagt zich af wat we doen om mensen te motiveren om iets te doen voor de club. 
Vrijwilligersbeleid stond vorig jaar op de agenda en staat op papier. Continuïteit in de organisatie 
vinden is volgens Robert moeilijk. Reinie geeft aan dat de ‘doekracht’ en uitvoering aanwezig is, maar 
artistieke lijn die uitgezet moet worden onduidelijk zijn, waardoor het moeilijk is om te bedenken 
wat we willen organiseren. Reinie wil graag visie/doel voor de komende jaren en duidelijkheid wat er 
verwacht wordt en wie er mee kan denken in het bedenken wat er georganiseerd moet worden. 
 
- Frea merkt dat zij het storend/jammer vindt dat het een losse orkestenclub begint te worden in 
plaats van één geheel. Frea heeft het gevoel dat niet alles op elkaar afgestemd wordt. In het 
beleidsplan voor het B-orkest is bedacht dat dit een orkest moet worden wat doorstroomorkest en 
eindstation kan zijn, waardoor A- orkest leden terug moeten kunnen stappen en C-orkestleden door 
moeten kunnen stromen.  Er wordt vervolgens een enquête uitgezet in het B-orkest, terwijl het over 
een breder geheel gaat (ook A- en C-orkest hebben hier mee te maken). Frea geeft aan dat dit 
misschien niet het beste voorbeeld was, maar Antoinette vult aan dat dit waarschijnlijk met name 
een gemis is in de communicatie. Frea geeft aan dat er mensen moeten zijn die het overzicht 
houden. Dit zou volgens Marleen het bestuur moeten zijn, maar zolang zij nog taken hebben in de 
uitvoering kan je niet overzicht creëren. Er wordt gewerkt aan het opzetten van commissies, 
waardoor het bestuur uiteindelijk meer de ‘overview’ zou moeten krijgen.  
 
- Niki vraagt naar de reden van collecte Oranje Fonds, gezien eerder was besproken dat we het ene 
jaar Oranjefonds en andere jaar PB cultuurfonds wilden doen, gezien we regelmatig subsidie van PB 
cultuurfonds ontvangen. Marleen geeft aan dat de communicatie en organisatie van PB cultuurfonds 
minder goed is, waardoor er toch gekozen is voor het Oranjefonds. PB cultuurfonds geeft niet de 
garantie op een fatsoenlijke wijk in de buurt en het is lang onduidelijk of je ingedeeld kan worden. Dit 
signaal is wel teruggekoppeld in PB cultuurfonds en het bestuur houdt in de gaten dat we wel het 
voornemen hebben om PB cultuurfondscollecte te doen.  
 
- Suzanne van Vliet roept leden op om zich aan te sluiten bij het Vriendenbestuur. Op dit moment 
bekleed zij samen met haar moeder daarin een functie, maar voor het vriendenbestuur zijn dus ook 
nog een aantal vacatures.  
 
- Arno geeft aan dat hij zich had opgegeven voor de barcommissie, echter merkt hij dat we niet 
achter de bar mogen van mevr. Branssen. Hij vraagt zich af hoe lang dit nog gaan duren, want hij 
vraagt zich af of dit wel blijft werken of deze manier. Robert geeft aan dat het bestuur hier over moet 
nadenken. Jan geeft aan dat hij wel terug zal koppelen dat een krat bier op de vloerverwarming niet 
zo handig is.  
 
- Julia vroeg zich af uit welke 3 delen de jeugdbestuursfunctie (functie van Lysbeth) gaat bestaan. 
Lysbeth legt uit dat bestuurslid Jeugd in drie delen te splitsen is: 1. Dirigenten en orkestouders, 2. 
Contact muziekschool/examens en leerlingen, 3. Muziek is de basis.  
 
- Antoinette wil graag haar complimenten aan het bestuur geven voor het vele werk dat zij met 
weinig mankracht verzetten.  
 



 

9 
 

14. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
  
Sluiting 22.05 uur.  

 

 


