
Ook het begin van dit seizoen 2021/2022 werd overschaduwd door alle coronamaatregelen.
Heel voorzichtig begon De Harmonie met voorstellingen, maar moest bijvoorbeeld een aantal 
weken om 17.00 uur al sluiten.

In november 2021 heeft het bestuur twee online vergaderingen gehouden als voorbereiding 
voor de Algemene Ledenvergadering, kort gezegd de ALV, die gelukkig op 12 februari 2022 
live kon doorgaan. Het was een druk bezochte vergadering, prima verzorgd door De Harmonie; 
het was goed toeven met elkaar op het grote podium met allemaal eigen tafeltjes.
Naast de gebruikelijke vaststellen van notulen, jaarverslag en financiële verslag was er  
gelegenheid om te reageren op de voorstellen van het bestuur voor de activiteiten van het 
komend seizoen.

In april en juni waren de vergaderingen van het bestuur gericht op het verder uitbouwen van 
onze ondersteunende ideeën t.b.v. zowel Vrienden als De Harmonie. Ook het voorbereiden 
van de Vriendenavond kwam natuurlijk aan de orde. Het was op 20 juni een bijzondere avond, 
het thema was dan ook FEEST. Fijn om elkaar weer te zien en te kunnen genieten van fleurige, 
kleurige optredens met als grote verrassing het optreden van De Kast. In de Vriendenvoorver-
koop werden al 10.000 kaarten besteld door de Vrienden; een prachtig begin van het nieuwe 
seizoen.

U zult ongetwijfeld de nieuwe inrichting van Theatercafé Kwint hebben ontdekt. Misschien 
heeft u al op de ‘Vriendenbank’gezeten met een kopje koffie. Het is heel plezierig dat we als 
Vrienden deze bijdrage hebben kunnen leveren aan deze verandering.

Afgelopen voorjaar is er na lange tijd weer een ‘Vriendenreis’ geweest. Er waren veel aanmel-
dingen voor Under Wetter, gespeeld in Warga. Er waren twee avonden gepland,  
gecombineerd met een diner in De Harmonie. Deze avonden waren een groot succes, zodat 
we met plezier doorgaan met het organiseren van nieuwe vriendenreizen

De reis naar het Oranjewoud festival ging niet door vanwege  te weinig aanmeldingen; mis-
schien was het te kort dag? Het valt dit jaar nog een keer te proberen.
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Ook andere ideeën, besproken tijdens de ALV in februari, zijn volop in ontwikkeling. In onze 
ALV, begin februari 2023, hoort u hoe alles verloopt en is verlopen. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan de jazz-lunchconcerten die zijn begonnen; het jeugdfestival in de herfstvakantie, de  reeds 
genoemde vriendenreisje(s); nieuwe wervingsactie voor nieuwe Vrienden.

Gelukkig zijn er afgelopen seizoen toch enkele klassieke lunchconcerten geweest, waar 
steeds veel belangstelling voor is. Natuurlijk gaan we hier mee door en het is fijn om te kunnen 
melden dat het eerste jazz-lunchconcert heel druk bezocht was.

Dit jaar  stond ook in het teken van de  wisseling van 2 bestuursleden. Frits Drost en Frédéric 
Tonnon  hebben hun functie overgedragen aan Angela Schat, de nieuwe penningmeester 
en Kristiaan Vaartjes, die namens De Harmonie vertegenwoordigd is. Komend seizoen zit de 
termijn er op voor weer 2 leden van het bestuur. De sollicitatie procedure is in volle gang zodat 
de continuïteit gewaarborgd blijft; ook hier hoort u van op de ALV.

Langzaam maar zeker keert het vertrouwde gevoel terug van een feestelijke avond in onze 
Harmonie. Het is fijn om in de mooie gidsen te kijken en plannen te maken. We hopen van 
harte dat steeds meer Vrienden enthousiast raken en de weg naar onze schouwburg kunnen 
vinden.

 


