
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van De 
Harmonie.  12 februari 2022. 
 
1)  Welkom 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. 
We zitten op het podium van de grote zaal, prima verzorgd, allemaal 
voorzien van een eigen tafeltje. 
 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
Mededeling; Kristiaan Vaartjes van De Harmonie is ziek en wordt 
vanmorgen vervangen door Kirsten van de Meer. 
 
Er zijn geen binnengekomen stukken. 
 
 
2) Notulen van de ALV van 27 februari 2020. 
 
De Heer Wiersma vraagt of er nog iets wordt gedaan aan de diverse 
jubilea. In overleg met De Harmonie is besloten om deze niet te vieren 
en ons te richten op nieuwe speciale activiteiten, natuurlijk ook voor de 
Vrienden. 
  
Met Rudolf Nammensma blijven we in gesprek wat betreft het 
organiseren van een speciaal concert van Zilveren Vork winnaars. 
 
3) Terugblik  en vooruitblik op deze coronaperiode. 
 
Het is voor iedereen een zware periode geweest en nog valt het niet 
mee om alles weer op te starten. We hebben als bestuur regelmatig 
contact onderhouden met zowel de mensen van De Harmonie als met 
de Vrienden. In deze lastige tijd hebben ongeveer 10% leden hun 
lidmaatschap opgezegd. We zullen met een nieuw op te zetten 
wervingsactie proberen het aantal leden weer omhoog te krijgen. 
 
4) Vaststellen jaarverslagen 2019-2020 en 2020-2021. 
 
2019-2020 geen bijzonderheden 
2020-2021 Dit jaar hebben we een nieuwe kandidaat voor de functie 
van penningmeester gevonden. Deze vergadering (12-02-2022) vragen 
we goedkeuring aan de leden. De jaarverslagen worden goedgekeurd. 



 
5) Financiële jaarverslagen 2019-2020 en 2020-2021 
 
2019-2020 
Frits Drost geeft voor de laatste keer uitleg bij deze 2 jaarverslagen. Hij 
is trots dat er zoveel Vrienden zijn; we zijn de grootste theater 
vriendenclub van Nederland! 
 

In deze Coronaperiode hebben we natuurlijk niet veel geld uit kunnen 
geven. De vrienden cheques werden bijvoorbeeld niet verzilverd; de 
geldige data worden verlengd. Ook zijn er minder uitgaven geweest voor 
bijvoorbeeld gratis kaarten; speciale vriendenvoorstellingen. Hierdoor is 
er een groot bedrag ter beschikking. 
 
2020-2021. 
Hoewel onze inkomsten lager zijn uitgevallen omdat er Vrienden hebben 
opgezegd, houden we veel geld in kas. De nieuwe penningmeester zal 
straks de voorstellen voorleggen waarmee we De Harmonie financieel 
willen ondersteunen komend jaar. 
 
De financiële verslagen worden goedgekeurd. 
 
6) Verslag kascommissie. En benoemen nieuwe kascommissieleden. 
 
Er is een zoomverbinding met de heer Lammert Kooi. Op 13 januari is 
de commissie bij elkaar geweest voor de kascontrole. 
Mevrouw Judith Posthumus vertelt namens de kascommissie dat alles in 
orde is bevonden en dat er decharge aan de penningmeester wordt 
verleend voor het gevoerde beleid. Omdat Judith afscheid neemt na 2 
jaar zoekt het bestuur nieuwe commissieleden. We danken haar heel 
hartelijk voor haar inzet. 
 
De heer Kooi houdt een pleidooi om lid te worden van de kascommissie; 
het is plezierig om zo meer betrokken te zijn en meer aan de weet te 
komen over het financiële reilen en zeilen van het bestuur van de 
Vrienden. 
 
Mevrouw Tjitske de Hey stelt zich beschikbaar. Mevrouw Hanneke de 
Boer stelt zich als reserve beschikbaar. Uitleg van de activiteiten van de 
kascommissie: 1x per jaar bijeen komen en de cijfers doornemen die De 
Harmonie maakt en kijken of dit met de bankgegevens klopt. Het kost 
ongeveer 1.5 uur tijd per jaar. 



 
 
7)  Wisseling van bestuursleden. 
 
De voorzitter dankt Frits Drost heel hartelijk voor zijn inzet als 
penningmeester. Frits heeft een belangrijke rol gespeeld in het 
vereenvoudigen van het financiële systeem, samen met De Harmonie. 
De dank gaat vergezeld van een bos bloemen en wat lekkere biertjes. 
Er wacht nog een etentje ten afscheid natuurlijk in het restaurant van De 
Harmonie. 
 
Angela Schat neemt plaats en vertelt over zichzelf en waarom ze 
gesolliciteerd heeft. De vergadering gaat unaniem akkoord met haar 
benoeming. 
 
Frédéric Tonnon heeft per september afscheid genomen van De 
Harmonie. Hij was namens De Harmonie vertegenwoordigd in het 
bestuur. Kristiaan Vaartjes was al meermalen plezierig bij onze 
vergaderingen aanwezig zodat wij hem graag voordragen als nieuw 
bestuurslid namens De Harmonie. Ook zijn voordracht wordt unaniem 
gesteund. 
 
8) Ideeën en wensen voor financiële bijdragen van de Vrienden. 
 
Angela Schat neemt alle ideeën door die er zijn om aan de leden voor te 
leggen. Als Vrienden sluiten wij aan bij de doelstelling van De Harmonie 
om zoveel mogelijk mensen te bereiken met een breed aanbod. 
 
Jeugdfestival 
We vinden het belangrijk om de toekomstige generatie extra 
mogelijkheden te geven. Te denken valt bijvoorbeeld aan een verruiming 
van de lunchconcerten; voor jongeren kan er op vrijdagmiddag iets 
georganiseerd worden met pop of jazzmuziek. 
Vroeger waren er schoolconcerten, zodat kinderen al vaker in contact 
kwamen met de schouwburg en muziek. De Harmonie noch de Vrienden 
kunnen dit organiseren, dit is te groot en te kostbaar. 
 
Vraag uit de zaal: is het handig om samen met Neushoorn te plannen 
zodat er niet 2 dingen tegelijk zijn. 
Kirsten: er is overleg en samenwerking met Neushoorn. 
 



We geven duidelijkheid over de klassiek lunchconcerten. Iedere laatste 
vrijdag van de maand vinden deze plaats in de foyer. Ze staan vermeld 
in de agenda van De Harmonie. Wel opgeven van tevoren. Deze 
concerten zijn gratis toegankelijk. Er is de mogelijkheid om op eigen 
kosten te lunchen. 
 
De reeds genoemde Zilveren Vork is een prijs die de Vrienden 
beschikbaar stelt voor de artiest die het beste beoordeeld wordt door 
zowel een vakjury als door het aanwezige publiek. De winnaar ontvangt 
een nettobedrag van 1000 euro en een beeldje van een muziekvork. 
We stellen een maximum van 3000 euro in, zodat we niet in de 
problemen komen wanneer er een octet mocht winnen…. 
Naast deze kosten nemen de Vrienden reiskosten en andere 
persoonlijke kosten van de artiesten voor hun rekening. 
 
Te denken valt ook aan een variant van de Zilveren Vork voor de pop of 
jazz concerten. 
 
Vraag uit de zaal; Is het handig om de subsidie over meer jaren te 
programmeren? 

Dit gebeurt feitelijk al; het is een terugkerende jaarlijkse activiteit. 
 
Vraag uit de zaal: waar moet de financiële bijdrage aan het lunchconcert 
in? Er staat wel een plastic bak maar het is toch niet duidelijk. 
Rudolf Nammensma  zal dit voortaan benoemen. 
 
Werving nieuwe Vrienden. 
Zoals vermeld zijn er veel leden vertrokken de afgelopen 2 jaar. Samen 
met De Harmonie willen we een wervingscampagne opzetten om weer 
nieuwe leden aan te trekken. 
 
Vriendenreis. 
De vriendenreis wordt gesponsord door de Vrienden; we betalen de 
kosten van de bus met een kopje koffie voor onderweg. De tickets, 
meestal met korting, betaalt men natuurlijk zelf. Hopelijk lukt het om voor 
de zomer nog een reisje te organiseren. Belangrijk om in de gaten te 
houden dat het toegankelijk is voor mensen in een rolstoel. 
 
Verbouwing Foyer 
We willen een bedrag beschikbaar stellen voor het plaatsen van een 
nieuwe bank. We gaan er van uit dat De Harmonie rekening houdt met 
de corona omstandigheden. 



 
Gouden toegift. 
Het blad dat De Harmonie uitgeeft met het laatste nieuws, agenda, maar 
ook ruimte en aandacht voor de Vrienden.  Ook hier leveren de Vrienden 
een bijdrage aan bij. 
 
We vinden het belangrijk om niet in 1 keer al het geld op te maken!  We 
willen reserve overhouden. De aanwezige leden kunnen zich vinden in 
deze plannen. Vanzelfsprekend worden zij op de hoogte gehouden van 
alle ontwikkelingen. 
 
9) Vooruitblik. 
 
Kirsten haalt nog even aan dat de kaarten voor het Nationale Theater 
halve prijs zijn, aangeboden door de Vrienden. Aanraders voor de 
komende periode:  
 

Musical Hij gelooft in mij. (meerdere data) 
Een Meeuw 22 april. 
 
Er is nog een aanbod van 2 kaarten voor de prijs van 1. (dit aanbod is 
rond Kerst gedaan) 
 
Bijzonder om te vermelden dat er dit jaar 10 lagere scholen zijn die de 
eindmusical in De Harmonie doen. 
 
10) Rondvraag 
Vraag en opmerking uit de zaal: veel mooie voorstellingen gemist. Komt 
bijvoorbeeld de Sound of Music nog? Dit is nog niet zeker, er wordt naar 
gekeken en overlegd. 
 
11) Afsluiting 

Het was een goede vergadering, weer veel betrokken Vrienden. We 
hopen dat we elkaar vaak tegenkomen in onze schouwburg. 
 
 
 
 
 
 
 


