
Jaarverslag  2019 
Vrienden van De Harmonie 

 
Dit jaarverslag betreft de periode van de Algemene Leden Vergadering 
(kortweg ALV) op  6 december 2018 tot de volgende ALV  27 februari 2020. 
 
De ALV werd op 6 december 2018 druk bezocht en er kwamen diverse 
positieve reacties uit de zaal. De combinatie van een vergadering met het 
bezoeken van een voorstelling (All Stars - de musical, Another Kind of Blue) 
bleek een succes. 
 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 3 x vergaderd.  
 
De Vriendenavond 
Zoals ieder jaar is het meedenken over de “Vriendenavond ” een belangrijk 
onderwerp. Het thema van de avond was “’t Schaep met de vijf poten”. ‘t 
Schaep was een van de musicals die dit seizoen ook in De Harmonie te zien 
zouden zijn. De presentaties waren dan ook tijdens de Vriendenavond op 17 
juni, net als in de voorstelling, in een café-setting op het podium van de 
Aegonzaal te volgen.  
 
De Vrienden kwamen na de ontvangst van de persoonlijke uitnodiging in grote 
getalen naar De Harmonie voor een bezoek aan de Vriendenavond. De 
Aegonzaal zat tot de nok toe vol met Vrienden. Tijdens het programma kregen 
de vrienden verschillende voorstukjes te zien van voorstellingen die het 
seizoen er op in De Harmonie te zien zouden zijn. Daarbij waren er ook een 
aantal live optredens van artiesten die later in verschillende producties te zien 
zouden zijn.  
Bijzonder was dat de Vrienden die tijdens de Vriendenavond aanwezig waren 
niet alleen als eerste het nieuwe aanbod te zien kregen, maar ook een speciale 
collectors edition van de Harmonie Agenda kregen. Onder het genot van een 
hapje en een drankje bestelden de Vrienden ruimschoots tickets uit de nieuwe 
programmering.  
 
Al met al bestelden de vrienden 2.661 tickets op de Vriendenavond. In totaal 
tot de start van de reguliere verkoop waren dat er maar liefst 16.159.  
 
Campagne 



Dit jaar hebben we een nieuwe campagne opgezet voor het werven van 
Vrienden. Daarnaast hebben we richting de vrienden en potentiele vrienden 
ook speciale acties ondernomen. Zo konden de Vrienden als eerste kaarten 
reserveren voor de voorstellingen van Jochem Myjer. Dit was een hele 
succesvolle actie en leverde ons 149 nieuwe vrienden op.   
 
Daarnaast hebben we  nieuwe flyers gemaakt en op verschillende moment 
deel genomen aan acties en presentaties waar De harmonie aanwezig was. Via 
flyers, ballonnen uitreiken tijdens de Kerstmarkt, aanwezigheid bij het UIT 
Festival, etc. Momenteel is ons ledenaantal 3500. De daling van het aantal 
vrienden lijkt hiermee gestopt. Landelijk gezien zijn ‘De Vrienden van De 
Harmonie’ een van de grootste vriendenclubs van heel Nederland.  
 
Applicatie 
Om te zorgen voor een hogere attentiewaarde van het Vriendenlidmaatschap 
maakt De Harmonie nu samen met het reclame bureau Buro Klei een speciale 
applicatie waarbij gasten die online tickets bestellen gedurende het bestel 
proces gewezen worden op het voordeel van het Vriendenlidmaatschap (in 
prijs bij de aankoop van deze specifiek tickets, maar ook van het lidmaatschap 
in het algemeen). Voor het ontwikkelen van deze applicatie stelde De Vrienden 
van De Harmonie 5000 beschikbaar. 
 
Workshop voor kinderen 
Op 12 januari 2020 was er in De Harmonie een bijzonder meespeel project 
voor kinderen vanaf 8 jaar rondom de voorstelling ‘Beer’.  In no-time kwamen 
er ruim 80 aanmeldingen binnen, onder hen opvallend veel jongens. Hiervan 
konden 12 kinderen meedoen aan de workshop. De kinderen konden samen 
met de professionals twee dagen lang repeteren en een voorstelling maken. 
Natuurlijk speelden ze zelf ook mee in de voorstelling. Hieraan waren natuurlijk 
kosten verbonden per deelnemer. Om dit geen barrière te laten zijn stelde het 
bestuur 420 euro beschikbaar. Leuk om te vermelden is dat de workshop een 
groot succes was.  
 
25 jaar Vrienden 
Komend seizoen vieren zowel Stadsschouwburg De Harmonie  als de Vrienden 
van de Harmonie hun 25jarig bestaan. Op voorstel van de afdeling marketing 
en Communicatie is besloten aan beide jubilea in seizoen 2020/21 gezamenlijk 
aandacht te besteden.  Het bestuur heeft hier 2 x 5000 euro voor begroot. 



Vanzelfsprekend wordt U op de hoogte gehouden over de voorstellingen die 
ter gelegenheid van deze jubilea  worden georganiseerd. 
 
Nog een ander jubileum dit seizoen: de Zilveren Vork bestaat 10 jaar!  
In overleg met Rudolf Nammensma en Oeds Jongsma wordt een voorstelling 
geselecteerd om hier aandacht aan te besteden. Dit jaar was de winnaar van de 
Zilveren Vork de pianist Andrei Makarov. Hij speelde op 25 oktober een 
geweldig concert in een uitverkochte Rabobankzaal. Uit handen van voorzitter 
Marga Garms kreeg Andrei de Zilveren Vork uitgereikt en een cheque van 1000 
euro. 
 
Vriendentrip 
Op 21 december 2019 organiseerde De Harmonie speciaal voor de vrienden 
een busreis naar Amsterdam om ‘Een klein leven’ te bekijken  (een voorstelling 
op basis van het beroemde boek van Hanya Yanagihara). Vijftig vrienden 
stapten in de luxe touringcar op weg naar het ITA (voorheen Toneelgroep 
Amsterdam). Deze voorstelling was alleen te zien in Stadsschouwburg 
Amsterdam, in Duitsland en Spanje. Na afloop van de reis ontvingen we vele 
positieve reacties over de voorstelling, maar ook over de busreis die met de 
hapjes en drankjes onderweg ook een feestje was. 
 

De Harmonie werkt nog aan een plan om de hartsvrienden een andere positie 
in te laten nemen binnen de vrienden en De Harmonie. Hartsvrienden zijn nu 
Vriend en stimuleren voor het overige deel van de contributie het jonger talent 
in De Harmonie. De Harmonie wil dit deel omvormen naar een donateurschap, 
waarbij er zowel voor bedrijven als particulieren ruimte komt om via een eigen 
bijdrage geld te doneren en hiermee jonge talenten te ondersteunen. Dit plan 
zal het komende jaar volledig worden uitgewerkt.  
 
Nieuwsbrief 
Om de  betrokkenheid van de Vrienden te blijven behouden hebben we een 
nieuwsbrief in het leven geroepen. Deze nieuwsbrief komt in de plaats van de 
huidige nieuwsbrief die de Vrienden nu ontvangen en zal duidelijk herkenbaar 
zijn door het gebruik van het logo van de Vrienden van De Harmonie. Zo blijven 
alle Vrienden (die zich aanmelden) regelmatig op de hoogte van de 
wederwaardigheden van het bestuur. 
 


