
Verslag van de Algemene ledenvergadering  van de Vrienden van de Harmonie. 
6 december 2018.

Aanwezig: M. Garms (voorzitter), F.Drost( penningmeester), B. Kas( secretaris), 
L. Rolsma en  F. Tonnon( Harmonie). A. Oostvogel. 19 Vrienden. 

1)  De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom.
De agenda wordt vastgesteld.

2)  Er zijn geen ingekomen stukken.

Mededelingen : -De Harmonie heeft de Roel Oostraprijs gewonnen.  Dit is de prijs 
die de artiesten toekennen aan het meest gastvrije theater van Nederland.
Een prachtige prijs: alle hulde voor de medewerkers van De Harmonie.

-Een keer per maand  is er een gratis lunchconcert waar aankomende artiesten 
klassieke muziek optreden. Dit betreft een competitie ingesteld door de Vrienden 
voor de jonge deelnemers. Het publiek oordeelt  wie de winnaar is. Deze krijgt “de 
Zilveren Vork”uitgereikt samen  met een geldprijs, beschikbaar gesteld door De 
Vrienden.
Dit jaar is “de Zilveren Vork” gewonnen door Sander de Jonge en Florian Verweij. 
Zij konden niet bij de uitreiking zijn. We gaan op zoek naar een datum waarop alle 
partijen aanwezig kunnen zijn. Vanzelf sprekend worden de Vrienden hier ook bij 
uitgenodigd.

– Arthur Oostvogel is deze vergadering voor de laatste keer als directeur van De 
Harmonie aanwezig. Per 7 januari gaat hij met pensioen. We hopen hem nog vaak 
tegen te komen in het publiek in De Harmonie.

3)   De notulen worden vastgesteld.

4)   Jaarverslag. Het aantal leden, 3391, is groot voor een vriendenvereniging. 
Vanzelf sprekend zijn we daar erg trots op.
Het begrip Hartsvrienden blijkt veel onduidelijker.
Frédéric Tonnon  legt uit dat het lidmaatschap van de Hartsvrienden belangrijk is 
omdat het als doel heeft te investeren in jong talent in verschillende disciplines van 
het theatermaken. Dit lidmaatschap levert dus geen “eigen”praktisch voordeel op 
maar heeft als doel om samen met de Harmonie aankomend talent te faciliteren om
zich te ontwikkelen. Als je Hartsvriend bent krijg je natuurlijk wel gelijke voordelen 
als de Vriend. Het bestuur wil samen met de afdeling Marketing en Communicatie 
in gesprek om te overleggen of de huidige vorm de beste is of dat het een andere 
vorm moet krijgen om het doel beter te realiseren. Een en ander komt in de 
Gouden Toegift van 13 december aan de orde.
Het jaarverslag wordt vastgesteld.

5)   Jubilea    Zoals vermeld neemt Arthur Oostvogel afscheid als directeur van De 
Harmonie.



In 2019 vieren we het 25jarig jubileum van De Vrienden van De Harmonie.
In 2020 is het 25jarig jubileum van de nieuwe, verbouwde Harmonie.
In het jaarverslag is dit financieel al voorbereid. Inhoudelijk komt dit nog aan de 
orde.

6)   Financieel jaarverslag,  De penningmeester loopt het verslag door en staat stil 
bij enkele punten.
- Voor het eerst is er geen koppeling  Harmonie en Vrienden.
Het is hierdoor overzichtelijker geworden.
– er is 15.000 euro naar de Culturele Hoofdstad gegaan. De “Oculus” op het terras,
die hier van bekostigd werd, was een succes.
– de 20.000 euro die in de toekomst gepland zijn moeten nog van het eindbedrag 
afgetrokken worden. Het voorstel is om hiervoor om een bijdrage te leveren voor de
verschillende jubilea en het afscheid van Arthur Oostvogel.
– Opvallend is dat “de Hartsvrienden” laag begroot is. Zoals al aan de orde kwam 
krijgt  dit onderwerp volgend jaar veel aandacht.
– de ” uitstapjes” zijn niet begroot.
– Omdat de Vriendenavond een groot succes was en verwacht wordt dat dit 
komend jaar weer het geval zal zijn, is hier een flink bedrag voor gereserveerd.

We horen vaak de opmerking : “niet te veel oppotten, maar uitgeven ”aan passende
en nuttige” dingen voor De Harmonie. (Zoals bijvoorbeeld de vleugel die de 
Vrienden in het verleden hebben gegeven.)
Het bestuur komt met een voorstel welke buffer je zou moeten handhaven.

Omdat er meer vrienden zijn bijgekomen, zijn de inkomsten vanzelfsprekend ook 
gestegen. Er komt geen verhoging van het lidmaatschap.

7)   Kascommissie.  De heren de Lange en Stultiens zijn zeer tevreden over het 
geheel. Ook omdat er meteen antwoord op hun vragen kwam tijdens deze 
kascontrole.
De heer de Lange heeft 2 jaar deel uitgemaakt van de  de kascommissie en neemt 
afscheid. De heer Stultiens blijft met plezier nog een jaar. Mevrouw Judith 
Posthumus meldt zich aan als 2e lid.

8).  Vooruitblik komend jaar.  Frédéric Tonnon noemt wat hoogtepunten.
-Deze komende decembermaand (2018) is er de kerstmarkt met verschillende 
previews.
– 20 januari komt Amilia ( soort cirque du soleil).
– Tjitske Reidinga komt nog een keer.
– Arjan Lubach. Voor deze voorstelling hebben de Vrienden weer de 1e keus.
– In juni komt de Vriendenavond weer. Hopelijk wordt het weer net zo'n groot 
succes als dit jaar, toen er 900 aanwezigen aanwezigen waren.

9)    Rondvraag en sluiting .  – Uit  de zaal komt de reactie dat het een leuk aanbod 
is van de Vrienden om voor vanavond de 2e kaart gratis aan te bieden.



– Arthur Oostvogel kijkt terug op zijn 17 jaar bij De Harmonie. Hij is trots en blij op 
het aantal Vrienden en de goede marketing.
Arthur vertelt dat de “Oculus”  nog even blijft staan op het terras en wordt 
doorgegeven aan andere festivals  (welcome to the village).

–  Naar aanleiding van een vraag uit de zaal over teruggave van geld bij 
verhindering legt Frédéric uit dat het soms heel lastig is omdat het niet allemaal 
producties van De Harmonie zijn. Gelukkig is het  goed opgelost.
–  Ook is er de opmerking om te proberen  meer jongeren te bereiken en te 
stimuleren.  Zowel voor  theaterbezoek als uitstapjes , bijvoorbeeld via sociaal 
domein. Ook was er het verzoek om rekening te houden met bezoekers met een 
beperking zoals rolstoelgebruikers.
–  Er zijn nog  wat overpeinzingen wat betreft de “Hartsvrienden”. De naam 
suggereert intimiteit. Terwijl dat niet zo wordt gevoeld. De meerwaarde wordt niet 
herkend. Zoals vermeld komt dit onderwerp komend jaar terug op de agenda..

Om 5 voor 8 sluit de voorzitter de vergadering. Iedereen kan mooi op tijd naar zijn 
of haar voorstelling.


