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Verslag Algemene vergadering Koninklijke Harmonie UNA 15 april 2019 
 
 
1. Opening door de president. 

De volgende leden hebben zich afgemeld:  
Jan de Kort, Nanny van Rooy, Maridy Daems, Renske Koot,  
 
Om 20:04 uur opent de president, Gerard Adams de vergadering. 
Begonnen met een lang zal ze leven , gezongen, voor Mariska die deze dag 16 jaar is 
geworden. 
De president heet iedereen welkom, speciaal, Beschermheer Jan van Kempen, Louis 
Verwimp, Pieter Hermsen  
 
Na deze persoonlijke opening, worden de absenten genoemd en start de vergadering 
 
Extra agenda punten: 

• 11.a: Gaan we in november 2020 weer net als in 2018 met z’n allen voor concert in 
De Hofnar 

 
 

 
2. Verslag vorige Algemene Vergadering 23 april 2018  

Enkel op de site te vinden, niemand heeft opgevraagd. Bedoeld, om ook eens naar de website 
van UNA te gaan, die door Tim van Gompel nieuw leven is ingeblazen en die door hem keurig 
wordt bijgehouden. 
De vergadering heeft geen opmerkingen op het verslag van 23 april 2018 
 
 
 

3. Jaarverslag  UNA 20178 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 2018 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. 
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5. Verslag kascontrolecommissie over 2018. 
Erik Wulmsen en Pieter Hermsen: 
Pieter Hermsen leest het verslag van de kascontrolecommissie en stelt de vergadering voor 
de penningmeester de dechargeren voor het boekjaar 2018. 
De vergadering stemt in met het advies van de kascontrole commissie, onderstreept met een 
applaus. 
 
  
 

6. Aanname nieuwe kascontrole commissie 2019 
Erik Wulmsen blijft, nieuw lid Wim Firet meldt zich aan  
 
 
 
 

7. Begroting en vaststellen Contributie 2019 en 2020  
Nieuw is, dat we nu ook al de contributie voor het toekomstig jaar dit vaststellen. Gerard 
Adams ligt toe, waarom het bestuur dit aan de vergadering voorstelt. 
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 1-1-2019 de contributie NIET te verhogen en te houden op €170,= per jaar. 
Wordt met meerderheid aangenomen. 
 
Na een korte discussie over de nu nog onbekende toekomstige te verwachten kosten 
(repetitieruimte, dirigent, subsidie) en minder inkomsten. Voor het jaar 2020 wordt een 
contributie voorgesteld van €175,=  
Wordt met meerderheid aangenomen. 

 
Met kanttekening dat we dit in april 2020 toch even tegen het ligt te houden, als er dan minder 
onzekerheden zijn en meer duidelijkheden (repetitieruimte, dirigent, subsidie). 
 
 
 
 

8. Presentatie voortgang Uniformen 
Gerard Koot: 
Gerard spreekt staande de vereniging toe, wanneer het oude Groene en wanneer het chique 
gala zwart. 
Gerard deelt een sheet uit, met wat financiële consequenties, bij de keus van aanschaf van 
een uniform, in diverse gradaties. 
Denk behalve de leeftijdsopbouw ook aan het 150 jarig bestaan over 8 jaar. 
(voor jubileumfeest zou je ook kunnen huren, voor de gelegenheid; is zeer moeilijk over die 
termijn in te schatten) 
 
Er ontstaat een goede discussie, over wel/niet aanschaffen en wat we van de huidige vrije 
zwarte kleding vinden, afgezet tegen de forse investering. 
Besluit: geen aanschaf van nieuwe, andere uniforme kleding, waar wij zittend in musiceren. 
Het groene Uniform voor die ene keer per jaar nog toepassen 

 
 

9. Mededelingen van Vertegenwoordigers Slagwerkgroep 
Joop van Hout heeft zich als bestuurslid aangemeld, met als taak: vertegenwoordiging vanuit 
de Slagwerkgroep. 
Het loopt voorspoedig bij de SWG. 
Aanwas jeugdige leden valt dit jaar wat tegen, vorig jaar 5, dit jaar geen. 
Er zijn ook een paar jeugdige leden, bij Maggie in de opleiding. 
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 Nog een kritische vraag over de ondersteuning vanuit de SWG bij het GO. 
 Er staan wel blazers bij de ondersteuning van de SWG, zoals de PIC-concerten. 

De vergadering voert een kleine discussie hierover. 
Er komt een overleg met leden van de SWG en bestuur, hoe wij de vraag beter bij de SWG-
leden, voor ondersteuning bij het groot orkest. 
 
 
 

10. Proces Nieuwe dirigent GO:  
Namens werkgroep Project 2020 Vision, Robert van de Pas: 
Robert spreek staand de vergadering toe en geeft stand van zaken en openheid over de 
status van het proces. 

 Inschrijvingen: 7 op dit moment binnen. Loopt van 1 april tot 1 mei. 
 
 

11. Mededelingen over huisvesting na PeLav-periode: 
Bestuur geeft weer, welke stappen er in gang zijn gezet. 
De Hofnar, lege panden van de gemeente , Carolus, Were Di, De Senaat, De Belleman, 
Lugano, DuCo,  
Uitdaging is altijd de benodigde opslag voor slagwerkinstrumentarium. 
Het bestuur gaat verder met zoeken naar vervangende ruimte, per september 2020 

 
 
 

11.a Ingelast agendapunt: November 2020 naar De Hofnar 
Belangrijk: staan we er voor en gaan we er met z’n allen voor?? 
Ja; de vergadering wil er voor gaan. 
 
1 of 2 avonden? 
Benefiet avond?  
De vergadering is hierover verdeeld, met een kleine meerderheid voor 1 avond 
Bedenk: sponsoren vallen mogelijk af, bij een avond. 
Bedenk eens een zaterdagavond en een matinee concert. Trekt ander publiek aan. 
 
Primair: wel 2 avonden vastleggen, maar dat scherp in de gaten houden, of er ideeën komen 
om de zaal te vullen. 
 

      
 
 

12. Bestuursverkiezingen 
De vergadering telt 45 stemgerechtigde leden. 
Stemformulieren worden uitgereikt en een stemcommissie wordt benoemd: 
Er wordt in 1 stemronde gekozen voor de drie kandidaten: 

- Joop van Hout 42 voor, geen tegen 
- Liesbeth van Daal 42 voor, geen tegen 
- Robert van de Pas 42 voor, 1 blanco 

En meteen voor de herkiesbaarheid van de penningmeester  
- Gerard de wijs 42 voor, 2 tegen 

 
Tim en Marjolie worden gevraagd, de stemcommissie te vormen. 
 
Voor dat de uitslag bekend wordt gemaakt, wordt  Sjef van Amelsvoort een ere-lidmaatschap 
aangeboden. De vergadering onderstreept dit met een luid applaus. 
 
Na de verkiezingen worden de nieuwe bestuursleden gefeliciteerd met hun benoeming. 
 
Daarna word toelichting gedaan, over Wilbert Cuijpers, die voornemens is om zitting in het 
bestuur te nemen, per ALV van april 2020. Hij loopt nu mee met het bestuur. 
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13. Rondvraag 
Op 4 mei: bijna geen afmeldingen. 
Die Ehre Gottes, en het Wilhelmus: geef door aan Rob 
Geen tamboer Maître, Ben overslag en Jan een neemt zijn Sous mee. 
Anton neemt de muzikale leiding 
Rob sluit kort met de gemeente voor verkeersbegeleiding 
 
Waarom feest bij ‘t Heike 
Wordt door de feestcommissie toegelicht 
 
 
 
Het bestuur deelt de vergadering mee, dat als vice-president Robert van de Pas is benoemd. 
 
 
Robert neemt het woord en in een toespraak wordt Gerard Adams bedankt voor zijn inzet. 
Hij ontvangt een ludiek presentje, die Gerard ter plaatse moet demonstreren. 
Naast een fles “bloemen” voor Gerard is er ook een bos bloemen voor Melinda, die alle 
bestuursvergaderingen verzorgde voor de inwendige mens 
 
 
 
 

14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur en dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. 
Als laatste handeling, overhandigd Gerard Adams de UNA bestuurshamer aan de secretaris.  
 
 
 
 
 
 
Rob Werson 
Secretaris 


