Verslag van de Algemene ledenvergadering van de vereniging
Vrienden van De Harmonie
Aanwezig: M. Garms (voorzitter), J. Wijbenga (penningmeester), F. Drost(secretaris); F. Tonnon
(Harmonie), A. Oostvogel (directeur Harmonie), Vrienden (zie presentielijst)
1.

De voorzitter opent de vergadering om 19.05 en heet eenieder welkom. De agenda wordt
vastgesteld.

2.

Er zijn geen ingekomen stukken. Marketing van de Harmonie heeft een promotiefilm gemaakt om
te laten zien wat zij voor de vrienden organiseert. Hierdoor kunnen we onze leden beter
informeren over de financiën en daar mee ook verantwoording afleggen. Deze wordt getoond.
Reacties zijn zeer positief en er wordt voorgesteld om deze ook te delen met de vrienden.
Mededeling is dat de heer Taekema ziek is en derhalve niet zijn taak vanuit de kascommissie kan
voldoen. De heer de Lange neemt de honneurs waar.

3.

Notulen worden goedgekeurd met een enkele taalkundige correctie.

4.

Jaarverslag bestuur VvdH: Het jaar stond vooral in het teken van het zoeken naar een andere
financiële verhouding met de Harmonie. Zodat een volledig inzicht gegeven kan worden.

5.

Financieel Jaarrekening VvdH: er is een kleine achteruitgang in inkomsten. De penningmeester
wijst erop dat de zilveren vork altijd voor een vast bedrag wordt opgenomen ; het bedrag dit jaar
besteed aan de Zilveren Vork is lager geweest. Vandaar dat er dan ook een bijzondere bate is
geweest van 973 euro. Verder is er een ledenavond en een vriendenreis in de financiële
verantwoording van de VvdH. Om toch ook inzicht te geven in alles wat er voor de vrienden is
georganiseerd, wordt ook de begroting van de Harmonie getoond. Zo wordt duidelijk wat De
Harmonie voor de Vrienden allemaal regelt en in orde maakt.
Nieuwe afrekening 2016-2017: de gouden toegift is € 2.500 duurder uitgepakt. Verder zijn de
bedragen in lijn met de begroting. Saldo van de lidmaatschapsgelden en cheques en vooruitblik
was beter dan begroot door minder gebruik van cheques. Het saldo van alle baten en lasten is
daarmee hoger uitgevallen. Hiervan krijgt de VvdH 45% en dit bedrag is reeds netjes overgemaakt.

6.

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. De heer de Lange geeft aan dat de
cijfercontrole geen vreemde zaken heeft voortgebracht en dat hij van mening is dat dit een juiste
weergave is van de financiële situatie. Wel geeft de heer de Lange aan dat de reservering van het
toegezegde bedrag voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad opgenomen had kunnen worden. De
penningmeester wordt decharge verleend. De vergadering vraagt het bestuur om een extra
kascommissielid te zoeken naast de heer de Lange.

7.

Begroting 2018 VvdH: De heer Zijlstra stelt voor om in verband met de verloning van de geldprijs
een extra bedrag van €1000 te reserveren. Deze verloning heeft te maken met de geldprijs die bij
de Zilveren Vork wordt gegeven.
Begroting van de totale inkomsten en uitgaven van de activiteiten van de VvdH: de heer Zijlstra
loopt door het totale programma en de hierbij horende inkomsten en uitgaven. Dit geeft een net
negatief resultaat. In werkelijkheid worden niet alle kosten van de cheques ook daadwerkelijk
gerealiseerd zodat het werkelijke resultaat altijd hoger uitpakt. De heer Betten meldt dat hij wel

kosten ziet van de Hartsvrienden avond maar niet een uitnodiging heeft ontvangen. Verschillende
Hartsvrienden geven aan deze uitnodiging ook niet gehad te hebben. De Harmonie zegt toe dat zij
dit gaan uitzoeken zodat dit niet nogmaals voorkomt. De voorzitter geeft aan dat zij vindt dat het
door de vergadering van vorig jaar gevraagde inzicht in het totaal van de inkomsten en uitgaven
hiermee duidelijk gegeven wordt.
8.

Voorstel nieuwe bestuursleden/ afscheid penningmeester Jan Wijbenga.

9.

De voorzitter geeft aan dat er reeds een vacature was met het vertrek van Carin Gonggrijp. Nu de
penningmeester ook gaat vertrekken waren er twee vacatures. De eerste vacature, die van
penningmeester, zal worden ingevuld door de huidige secretaris, Frits Drost. Hiermee zijn er twee
vacatures: lid en secretaris. Om deze vacatures in te vullen, zijn er twee gegadigden: Babe Kas en
Lucia Rolsma. Zij stellen zich voor in de vergadering. Zij zijn enthousiast en hebben veel ideeën om
de vrienden verder te brengen. Frédéric Tonnon wordt voorgesteld om namens de Harmonie de
rol van Rommy Bijlsma over te nemen. De vergadering gaat akkoord met de wijzigingen in het
bestuur en de nieuwe leden. Jan Wijbenga wordt door de voorzitter bedankt voor de vele jaren
waarin hij heeft deelgenomen in het bestuur van de VvdH.

10. Vooruitblik komende jaar: Frédéric Tonnon licht kort toe hoe het programma er het komende jaar
uit komt te zien. Hierin vermeldt hij dat er ook aandacht komt voor talent; voor nieuwe vrienden
en hartsvrienden programma’s en natuurlijk ook voor een prachtige programmering in het
komende jaar. Arthur Oostvogel licht ook nog even toe wat men vanuit het Harmonie wil gaan
doen met het toegezegde geld voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Er zijn 100 dagen waarbij de
Harmonie voorstellingen geeft in het kader van de Culturele Hoofdstad “strangers on stage”. Dit
zijn weliswaar “onbetaalde” dagen maar gaan een geweldig programma opleveren. Deze
“onbetaalde”dagen stelt De Harmonie het gebouw om niet beschikbaar. De Harmonie gaat
hiernaast ook nog een lustrumvoorstelling organiseren. Weliswaar iets eerder dan het hoort maar
dat Leeuwarden als 3e stad in Nederland zich Culturele Hoofdstad mag noemen, moet beloond
worden. De Harmonie wil ook een “oculus” laten maken wat deels door het geld van de VvdH
wordt gefinancierd. Hier wordt een bedrag van 5000 euro voor beschikbaar gesteld. Dit wordt
goedgekeurd.
Hiernaast bedankt hij het bestuur voor het afgelopen jaar en heet hij de nieuwe leden welkom. Hij
wenst toe dat de vereniging steeds verder mag groeien en bloeien.
11. Rondvraag en sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:13

