27 februari 2020

Notulen van de Algemene
Ledenvergadering van
De Vrienden van De Harmonie.

1) Welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
De agenda wordt vastgesteld.
2) Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. Wel enkele mededelingen. Naar aanleiding van diverse vragen die
aan het bestuur zijn gesteld komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Wat is er voor ringleiding in de grote zaal? Bij de infobalie zijn voorzieningen beschikbaar om mee
te nemen in de zaal. Er blijken verschillende systemen en merken als ringleiding verkrijgbaar;
aangeraden wordt om zelf contact op te nemen met De Harmonie om te overleggen of er een
oplossing gezocht kan worden voor de slechthorende(n).
- De Zilveren Vork: Omdat de prijs voor de winnaar van de Zilveren Vork verloond moet worden
(de belastingdienst ziet de prijs als inkomsten), keren we de prijs netto uit. Afhankelijk van het aantal
winnaars (van solist tot octet) is de prijs maximaal 3000 euro, waarbij de basis 1000 euro per
persoon is. Ook krijgt iedere winnaar een eigen Zilveren Vork.
- Er komt een mailaccount voor de Vrienden, zodat vragen effectiever en sneller bij het bestuur en/
of afdeling marketing komen vrienden@harmonie.nl.
3) Jaarverslag
Een paar punten uit het jaarverslag worden er uitgelicht:
- De Vriendenavond was een groot succes. De avond was al snel uitverkocht; ook de kaartverkoop
op deze avond verliep heel goed.
- Er wordt momenteel een applicatie ontwikkeld zodat het makkelijker wordt om Vriend te worden.
Bijvoorbeeld het aanklikken van een linkje bij een voorstelling waar meteen het voordeel van Vriend
zijn duidelijk blijkt.
- Het aantal Hartsvrienden is iets gegroeid; dit is een andere invulling dan het Vriend zijn.
Hartsvriend zijn is een donateurschap, er zijn geen persoonlijke voordelen aan verbonden. De
inkomsten gaan naar talentontwikkeling. Een vraag uit de zaal is om verslaglegging wat er met dit
lidmaatschap c.q met de financiën is gebeurd.
- Kindervoorstelling ‘Beer’: er waren 80 aanvragen om hier aan mee te doen; de voorstelling was
een groot succes. Het bestuur heeft hier 420 euro voor beschikbaar gesteld.
- Jubilea staan later nogmaals op de agenda.
- De reis naar Amsterdam was goed verzorgd, mooi toneelstuk.
- Nieuwsbrief: er is regelmatig mailcontact met de Vrienden. Mocht er tussentijds een belangrijke
mededeling zijn, dan komt er een extra mail. Een aparte nieuwsbrief is daardoor overbodig.
4) Financieel verslag en begroting.
De penningmeester doet verslag en legt uit dat het bijhouden van de financiën veel eenvoudiger
is geworden sinds we zijn overgegaan naar één boekhouding. Nog een paar punten worden extra
besproken:
- De toezeggingen van 3 x 5000 euro voor de jubilea en de applicatie. 2500 euro voor de bijdrage
voor het afscheid van Arthur Oostvogel t.b.v jonge theatermakers.
- De lasten voor de Gouden Toegift waren wat lager (door advertenties), ook werden niet alle
Vriendencheques geïnd.
- Omdat er 1 winnaar was van de Zilveren Vork, is dit bedrag ook lager uitgevallen.
- Er was 1 uitstapje dit jaar.
- Hogere lasten m.b.t. de Vriendenavond, door de hoge opkomst.

Er is jaarlijks structureel 10.000 euro ‘winst’ door de contributie van de Vrienden. We staan wat
langer stil bij de bezuinigingen van de gemeente en de daaruit voortgekomen korting van 3 ton
subsidie voor De Harmonie. Zouden de Vrienden op een of andere manier iets kunnen
betekenen op financieel gebied? Te denken valt bijvoorbeeld aan een ‘garantiefonds’ voor
bepaalde voorstellingen. Belangrijk om dit dan niet in de begroting te vermelden. Het is niet
een structureel iets. (het gevaar wordt genoemd dat de gemeente dit garantiefonds opvat als
vervanging voor de bezuinigingen en zo misschien nog meer gaat korten). De Harmonie denkt
na over welke wijze de Vrienden van betekenis kunnen zijn en komt hier op terug. We houden
de buffer van 10.000 euro per jaar aan.
- Vraag uit de zaal om specifieke kinderprogramma’s in de gaten te houden en steun te
verlenen.
5) Verslag kascommissie.
Mevrouw J. Posthumus deelt mee dat er geen bijzonderheden te melden zijn en dat het
financiële gedeelte is goedgekeurd. De heer Stultiens neemt afscheid als kascommissielid.
Mevrouw J. Posthumus blijft nog een jaar. De heer Lammert Kooi stelt zich beschikbaar en als
reserve meldt mevrouw T. de Heij zich aan voor de volgende kascommissie. Belangrijk om bij
de wisseling van de kascommissieleden aan te houden dat er 1 nieuw lid naast 1 oud lid
participeert. Dit is zo gevormd om “misbruik” te voorkomen. Hartelijk dank aan zowel de heer
Stultiens, als mevrouw Posthumus en als aan de Harmonie voor alle steun en hulp.
6) Wisseling van bestuursleden.
De heer F.Drost geeft aan te willen stoppen als penningmeester. Hij blijft aan tot er een
opvolger is gevonden. De Harmonie heeft een geschikte kandidaat gevonden. Tevens heeft
nog iemand zich als kandidaat gemeld. Er komen gesprekken met de desbetreffende mensen.
Mevrouw M.Garms geeft aan nog een termijn te willen blijven. Heel plezierig en belangrijk voor
de continuïteit.
7) Jubilea.
Komend seizoen zijn er 3 jubilea te vieren. Zowel de verbouwde Harmonie als de Vrienden
vieren hun 25-jarig jubileum. De Zilveren Vork viert haar 10-jarig bestaan. Vanzelfsprekend
wordt stil gestaan bij deze festiviteiten. De afdeling marketing is druk bezig om bijzondere
voorstellingen te realiseren. 5 september wordt een speciale jubileumdag. Natuurlijk worden
de Vrienden op de hoogte gehouden. Voor het jubileum van de Zilveren Vork buigen Rudolf
Nammensma en Oeds Jongsma zich over het programma.
8) Vooruitblik en aanraders.
- 5 september dus bijzondere jubileumvoorstelling.
- 6 september weer ‘uit en thuis’.
- Met Neushoorn samen komt er 25 oktober de voorstelling ‘WOW’.
- Mooie toneelvoorstellingen ‘Het oog van de storm’, met Anne Wil Blankers en Hans Croiset.
En ‘Dangerous Liaisons’ van Tjitske Reidinga en Mark Rietman.
- Lenette van Dongen.
- 30 september geweldige opening met ‘Hello Dolly’, met Simone Kleinsma.

9) Rondvraag.
- Nog even de mededeling dat de nieuwe directeur, Marijke van de Woude, helaas verhinderd
was om langs te komen vanavond. Zij hoopt een volgend keer aanwezig te zijn.
- Heel graag de volgende keer weer gebruik maken van de microfoon. Sommige mensen
kunnen niet alles volgen.
- Ook worden er tafeltjes op prijs gesteld; wat onhandig om koffie en lekkere versnapering
(alvast voor 25 jarig jubileum) vast te houden.
- Nog even ter verduidelijking: de koptelefoon die verkrijgbaar is bij de infobalie is een
ringleiding.
- Soms zijn er 2 programma’s op een zelfde avond. Hoe kan dat? Alles hangt af van de diverse
impresariaten. De Harmonie kan er dus feitelijk niet veel doen wanneer er geen andere data
beschikbaar zijn. Ook hangt het van deze bureaus af wat er met overgebleven plaatsen
gedaan wordt.
- Wanneer je Hartsvriend bent, ben je tevens Vriend; dit is gekoppeld.
Afsluiting van een geslaagde vergadering. Plezierig dat er zo veel betrokken Vrienden zijn.

