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Verslag Algemene vergadering Koninklijke Harmonie UNA 23 april 2018 
 
 
1. Opening door de president. 

De volgende leden hebben zich afgemeld:  
Annelies, Marjan, Harrie, Marjolie, Tristan, 
 
Om klokslag 21:00 uur opent de president, Gerard Adams de vergadering. 
De president heet iedereen welkom, speciaal ere president Flor Potters, Beschermheer Jan 
van Kempen, Louis Verwimp, Pieter Hermsen en Bert Otten (kascontrole commissie) 
President: 
Best turbulent jaar gehad, plotseling vertrek dirigent Henk Mertens in december 2016, inzet 
door interim atrick van Zutven. 
Nieuwe dirigenten Pu van Hout en Bart Wernaart 
 
Veel vertrokken leden; meest opvallend Sjef van Amelsvoort, die daags voor zijn 50-jarig 
jubileum lidmaatschap opzegt. 
 
Na deze persoonlijke opening, worden de absenten genoemd en start de vergadering 
 
Extra agenda punt: evaluatie halfjaar, na punt 10 voor de rondvraag. 
 

 
 

2. Verslag vorige Algemene Vergadering 10 april 2017  
 
Geen opmerkingen. Complimenten van Ere president Flor Potters over de duidelijke 
verslaglegging. 
 
 

3. Jaarverslag  UNA 2017 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 met een applaus van de vergadering. 
 
 
 

4. Financieel jaarverslag UNA 2017 door  Gerard de Wijs 
Het verslag is niet vooraf rondgestuurd. Gerard heeft enkele afdrukken gemaakt en verspreidt  
deze in de vergadering.  
Vergadering luistert aandachtig naar de voorgelezen bedragen van begroot en wat het 
werkelijk is geworden en de daarbij gegeven toelichting. 
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 bedrag in deze pot, als een reserve. 
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5. Verslag kascontrolecommissie over 2017. 
Bert Otten en Pieter Hermsen: 
Pieter Hermsen leest het verslag van de kascontrolecommissie en stelt de vergadering voor 
de penningmeester de dechargeren voor het boekjaar 2017. 
 
  
 

6. Aanname nieuwe kascontrole commissie 2018 
Erik Wulmsen meldt zich aan als nieuwe kascontrole commissie, samen met Pieter Hermsen. 
De vergadering stemt in met een derde jaar voor Pieter als kascontrole commissie 
 
 
 

7. Begroting en vaststellen Contributie 2018  
Gerard de Wijs ligt toe aan de hand van de uitgedeelde stukken. 
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 1-1-2018 de contributie NIET te verhogen en te houden op €170,= per jaar. 
Voorstel wordt door de vergadering aangenomen. 
 
 
 

8. Grote Clubactie 
Gerard de Wijs ligt toe, om niet meer achter de laatste euro’s aan te gaan van enkele leden. 
Ondanks de uitspraak van vorige extra vergadering en de brieven van het bestuur die daar 
aan zijn uitgegaan. 
Gerard Adams vult hem aan, en vraagt de vergadering om in te stemmen hier verder geen 
energie meer in te steken. Het is een minimaal verlies. 
De vergadering stemt hier mee in. 
 

 
 
 

9. Mededelingen van Vertegenwoordigers Slagwerkgroep 
Menno en Monique hebben zich aangemeld als vertegenwoordigers vanuit de SWG en zijn 
als vertegenwoordigers aanwezig bij de bestuursvergaderingen. 
 
Er is een grote delegatie vanuit de slagwerkgroep aanwezig. Ted van Hout geeft een korte 
bloemlezing over het wel en wee van onze slagwerkers. De groep draait goed, vraagt extra 
aandacht voor hun optreden in de Hofnar met PIC, thema One Day Fly. 

 
 
 

10. Presentatie nieuwe website UNA:  
Tim van Gompel heeft op geheel eigen initiatief de website een update gegeven. 
Hij neemt de vergadering mee door de vernieuwde website. 
 
 

     10.a   Extra ingelast agendapunt 
GA: Aanleiding signalen en brieven, mails van enkele leden over hun visie op orkest en 
dirigent Bart. 
GA heeft een inleiding geschreven en gebruikt deze als leidraad om de discussie in te leiden 
 
GA komt vervolgens met 4 opties en legt deze aan de vergadering voor 
Opent de discussie met zijn persoonlijk gevoel en mening. 
Daarna komt de discussie vanuit de vergadering 
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Slot discussie: 
Goed dat deze signalen gebracht worden. Aan de bar alleen hebben wij er weinig aan. 
Idee: laat Bart eens aansluiten bij de gesprekken aan de bar. 
 
Het ligt niet alleen aan Bart, de vraag is zelfs òf er iets aan Bart te verwijten is. 
Mogelijk hem vragen meer muzikaliteit in te brengen, maar dan moeten de leden ook zelf aan 
de bak , bijvoorbeeld door inzet en repeteren. 
 
Oproep aan alle leden: 
Kom met suggesties, breng ideeën aan , maak jouw onrust bespreekbaar naar dirigent 
 
Na het concert van november bespreken wij nogmaals dit onderwerp  
 
 

 
11. Rondvraag 

 
Pieter: 
Wordt er aan het plan voor werving invulling gegeven: 
Ja, komende weken gaat het bestuur personen benaderen, om Puk en Bart te helpen bij hun 
plannen die zij voor werving aan het bestuur hebben ingediend. 
 
Noortje: 
Voorstel om op 4’N concert niet in zwart te komen, maar allemaal in leuke, frisse, zomerse 
kleding met dito attributen. 
GA: dat is een mooi onderwerp om aan de bar te bespreken 
 
 
 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:40 uur en dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. 

 

 

 


