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Verslag Algemene vergadering Koninklijke Harmonie UNA 10 april 2017 
 
1. Opening door de president. 

De volgende leden hebben zich afgemeld:  
Beschermheer Jan van Kempen. 
 
Om 21:03uur opent de president, Gerard Adams de vergadering. 
De president heet iedereen welkom, speciaal ere president Flor Potters,  
 
Na deze persoonlijke opening, worden de absenten genoemd en start de vergadering 
Complimenteren resultaten Adriaan en Hanneke in het bijzonder. 
 

2. Verslag vorige Algemene Vergadering 4 april 2016  
Punt 8: Uniformen commissie komt bij de rondvraag terug 
 
 
 

3. Jaarverslag  UNA 2016 door de secretaris.   
De inhoud van het verslag wordt door secretaris verkort  benoemd. Het complete verslag is 
terug te lezen op het besloten deel van de UNA website. 
De secretaris wordt dank gezegd voor het verslag. 
 
 
 

4. Financieel jaarverslag UNA 2016 door  Gerard de Wijs 
Het verslag is niet vooraf rondgestuurd. Gerard heeft enkele afdrukken gemaakt en licht deze 
toe.  
Vergadering luistert aandachtig naar de voorgelezen bedragen van begroot en wat het 
werkelijk is geworden. 
Er worden enkele inhoudelijke vragen gesteld, die allen door Gerard worden beantwoord. 
 
 
Ronald geeft een korte toelichting als penningmeester van Stichting evenementen UNA. er zit 
nog een heel klein bedrag in deze pot, als een reserve. 
Er wordt een kort verslag gemaakt en onder de leden verspreidt 
 
 

5. Verslag kascontrolecommissie over 2016. 
Hein Valkenburg en Pieter Hermsen: 
Pieter Hermsen leest het verslag van de kascontrolecommissie en stelt de vergadering voor 
de penningmeester de dechargeren voor het boekjaar 2016.  
 

6. Aanname nieuwe kascontrole commissie 2016 
Bert Otten meldt zich aan als nieuwe kascontrole commissie, samen met Pieter Hermsen. 
Hein Valkenburg treedt af. 
 
  

7. Voortgang Proces Dirigent: 
Bijgaand de 8 binnengekomen sollicitaties. 

• Bart Wernaart, bijna 34  uit Valkenswaard 

• Jaap Wershoven, bijna 49 uit Eindhoven 

• Rob Moers, bijna 41 uit Bocholtz 

• Stef Bazelmans, bijna 47 uit Veldhoven 

• Léon Simons, Bijna 57 uit Landgraaf 

• Marc Bongers, bijna 38 uit Grevenbricht 

• Ferry Logister, bijna 47 uit Landgraaf. 

• Andre Rave, bijna 51 uit Amersfoort 
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Bart, Rob, Jaap en Marc worden voor een gesprek uitgenodigd. Drie van deze kandidaten 
worden uiteindelijk uitgenodigd voor het geven van twee keer een halve proef directie 
repetitie. 

Vergadering: waarom heeft Patrick van Zutven niet gesolliciteerd: Bestuur heeft hem wel 
uitgenodigd, maar Patrick heeft aangegeven geen tijd te hebben. 

 
 
 

8. Sjef van Amelsvoort als erelid ivm 50 jarig lidmaatschap 
De vergadering stemt in; voortaan kan dit door het bestuur worden besloten; zo moeten de 
statuten ook gelezen worden. 
 

 
9. Vertegenwoordigers Slagwerkgroep 

Door drukte van Joop van Hout, gestopt met bestuurstaken. 
Menno en Monique hebben zich aangemeld als vertegenwoordigers vanuit de SWG en komen 
in de bestuursvergaderingen bijwonen  
 

 
10. Grote Clubactie 

Gerard de Wijs geeft de getallen. De vergadering zwijgt en komt door Rob uiteindelijk tot een 
discussie. De niet betalers moeten betalen, want anders is het niet eerlijk tegenover de 
welbetalers. 
Geen formele sanctie, maar stuur een brief en ga in gesprek. Dan eventueel nog in later 
stadium een formele sanctie opleggen, als een navordering. 
 
Idee: je verhoogt de contributie en iedereen krijgt 10 loten. Leden bepalen zelf of zij de loten 
gaan verkopen of niet. 
 
Alternatieven voor inkomsten: volgen in de rondvraag. 
 
Nadeel: je kan vrij makkelijk zelf betalen, maar dat is niet het doel op zich. Zoek een 
wervingsactiviteit die beter bij onze doelstellingen past. 
 
Stemming: geen GCA in 2017: volgt na punt 11, vaststellen begroting 2017 
 

 
11. Begroting en vaststellen Contributie  

Jan de Kort verlaat de vergadering 
Gerard deelt de begroting/dekkingsplan uit en  licht de getallen toe. 
De vergadering stelt enkele vragen, die door Gerard worden beantwoord. 
 
Contributie: Gebruikelijk om deze te indexeren, dit is wat afgerond voor volwassen leden 
Minderjarige meerdere gezinsleden krijgen geen contributie verhoging. 
Rekening houdend met de voorgestelde begroting komt het voorstel: 
Voorstel per 1-1-2017 de contributie te verhogen met €10,= naar €170,= per jaar. 
Voorstel wordt door de vergadering aangenomen. 
 
Voorstel om niet deel te nemen aan de GCA: met handopsteken door meerderheid 
aangenomen. 
Idem contributieverhoging: met handopsteking door meerderheid besloten 
 
 
 

12. Lesgelden leerling slagwerkers wordt ingetrokken:  
Gerard Adams ligt dit besluit toe. Wordt hiermee formeel aan de vergadering meegedeeld. 
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13. Thema-concert 2018 in De Hofnar 

Marjolie Dollekens: helaas geen PP-presentatie, wegens het ontbreken van een beamer. 
 
In november 2018 staat er weer een grote uitvoering in de Hofnar gepland, voor groot orkest 
en slagwerkgroep. Marjolie geeft in het kort aan, dat werkgroep WEM al bezig is met de 
voorbereidingen. 
 
Oproep aan alle leden, om zich hiervoor 100% in te zetten en bij vragen of onduidelijkheden 
niet af te wachten, maar actief te vragen bij leden van de werkgroep. 
Sterker: aan alle leden wordt van eenieder een bijdrage verwacht. 
Iedereen kan op een of andere manier zijn of haar steen(tje) bijdragen. Daarvoor is een 
schema opgesteld, waarin allerlei taken staan benoemd. 
Loesje: waarom Moeilijk doen als het samen kan  
 
Specifiek: inzet voor het concert op 21 oktober: hoe kunnen wij daar samen een leuk concert 
in kader van 140 jaar UNA van maken. 
Vraag aan de leden: om zich op te geven waar zij zich willen en inzetten voor dit concert en 
ook voor het concert van november 2018.  
 
Via mail komt uitnodiging, met verzoek om hierop in te tekenen. 

 
 

14. Rondvraag 
Flor: wat is er gebeurt met de club van begunstigers? GdW heeft nu uiteindelijk een lijst 
gekregen en gaat er mee aan de slag. Flor biedt zijn diensten aan, om die personen weer te 
benaderen. 
 
Ronald: Archief: Brangers moet weg en Rob licht de stand van zaken toe.  
Hein heeft al advertentie geplaatst, voor een gevraagde ruimte. 
Liesbeth: heeft mogelijk een ruimte; gaat op onderzoek 
 
 
 
 

15. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:55 uur en dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. 

 

 
 


