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JAARVERSLAG 2019 
 
Inleiding 
 
Onze Koninklijke Harmonie Uitspanning Na Arbeid (UNA) is op 6 januari 1877 opgericht te 
Valkenswaard.  
In dit jaarverslag over 2019 (UNA is 142 jaar geworden) wordt ingegaan op de belangrijkste 
inhoudelijke en organisatorische momenten van het 142e  verenigingsjaar van UNA. 
Het jaarverslag van onze mooie vereniging met rond de 80 leden en 2 orkesten, wordt vastgesteld in 
de Algemene Vergadering van april 2020* en vormt samen met het financieel jaarverslag, het 
jaardocument van de vereniging. 
Het jaarverslag zal na vaststelling, mede als maatschappelijke verantwoording, verstuurd worden naar 
de gemeente en worden gepubliceerd op het besloten deel van onze website www.harmonieuna.nl 
 
Het beschrijvende jaarverslag is gemaakt door de secretaris en het bestaat uit de volgende delen: 
 

 Inleiding 
 Beleid en bestuur 
 Financiën en beheer 
 Informatie en communicatie 
 Orkesten 
 Opleiding en werving 
 Overzicht activiteiten 2019 
 UNA en haar omgeving 
 Tot slot. 

 
 
 
 
 
 
 
Valkenswaard, 1 juli 2020 
 
 
Rob Werson, secretaris 
Bestuur Koninklijke Harmonie Uitspanning Na Arbeid.  
 
 
*De geplande datum voor de ALV was oorspronkelijk 6 april 2020, maar is vanwege de 
coronamaatregelen uitgesteld. 
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Beleid en bestuur 
 
Het jaar 2019 was m.b.t. het beleid en bestuur van UNA geen eenvoudig jaar. Het jaar stond vooral in 
het teken van het financieel en muzikaal gezond houden van de vereniging en het zoeken naar de 
bijpassende koers en uitdagingen voor de toekomst.  
De niet aflatende zoektocht naar geschikte en enthousiaste nieuwe bestuursleden werpt in 2019 zijn 
vruchten af. Drie leden melden zich aan voor een bestuursfunctie. Deze leden lopen vanaf september 
2019 mee met de reguliere bestuurstaken, vooruitlopend op hun definitieve benoeming op de ALV in 
2020. 
Het gehele jaar is het bestuur van UNA actief bezig geweest met het zoeken en bekijken van een 
geschikte repetitieruimte voor het Groot Orkest. De sluiting van Zaal Lavrijssen, waar UNA ruim 40 
jaar thuis is, kondigt zich definitief aan: 26 juli 2020. 
UNA heeft ook te maken met de maatschappelijke tendens van verminderde beschikbaarheid van 
vrijwilligers. Gelukkig raken de diverse werkgroepen goed gevuld en steken steeds meer leden de 
handen uit de mouwen. 
In het bestuur zijn de nodige beleid- en bestuurszaken aan de orde geweest, welke hebben geleid tot 
bestuursbesluiten en ook aanzet zijn geweest voor veranderingen in de organisatie en het muzikale 
beleid van de vereniging. 
 
 
Bestuur UNA 
Het bestuur van UNA bestond  in 2019 na de jaarvergadering uit 5 leden.  
Het bestuur heeft naast een intensieve onderlinge afstemming,  elke 2e woensdag van de maand haar 
reguliere vergaderingen gehad. In deze vaste vergaderingen zijn o.a. de volgende zaken besproken, 
alsmede de voortgang van activiteiten en werkgroepen en de organisatie/uitvoering van de 
activiteiten: 
 

 Jaarprogramma orkesten en vereniging en de uitvoering daarvan 
 Voortgang opleiding en opleidingsbeleid 
 Evaluatie functioneren van werkgroepen 
 Instroom en uitstroom leden, inclusief vacatures instrumentengroepen 
 Wervingsactiviteiten en de vraag hoe de instroom te verbeteren 
 Jaarverslag en financieel jaarverslag 2019 
 Rooster van aftreden bestuursleden/werving bestuursleden en werkgroep-leden  
 Huldiging Jubilarissen 
 Voortgang en functioneren muzikale leiding 
 Voortgang en functioneren orkesten 
 Afstemming met zusterverenigingen, regiokorpsen en lokaal cultureel beleid 
 Meerjarenafspraken met zaalhouder Lavrijssen, de Hofnar en de Belleman 
 Zoeken naar vervangende repetitieruimte, door sluiten van zaal Lavrijssen 
 Contributie en bijdrage opleiding 
 Absenties en absentiebeleid 
 Investeringen in instrumenten en uniforme kleding 
 Subsidies en subsidiebeleid 
 PR en communicatie 
 Begroting,  beleid en jaarprogramma 2019-2019 

 
Algemene vergadering: 
Er is in 2019 eenmaal een Algemene Vergadering geweest.  
 
Directie/muzikale leiding 
Op het vlak van de directie/muzikale leiding is dit jaar wederom mutatie binnen de vereniging. 

- Het groot Orkest begint in januari onder leiding van Patrick van Zutven, die per december 
2018 de muzikale leiding tot de zomerstop op zich heeft genomen. Wederom staat het orkest 
voor de taak een geschikte dirigent te vinden voor haar Groot Orkest. Daar wordt tijd voor 
genomen en Patrick van Zutven is wederom breid om in het eerste half jaar van 2019 als 
interim het orkest te gaan leiden. 

- Bart Wernaart heeft op zijn bekende en niet aflatende en inspirerende wijze zijn taak en 
functie als muzikaal leider van de slagwerkgroep vervuld. Hij schroomt daarbij niet om vanuit 
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veel creativiteit steeds nieuwe wegen in te slaan bij de P.I.C.-concerten met mooie muzikale 
verrassingen op hoog niveau en met behulp van zang, dans en theater. 

 
De instroom van nieuwe leden en de leeftijdsopbouw in de diverse instrumentengroepen zal echter in 
komende jaren veel aandacht blijven vragen van bestuur, directie en leden.  
 
 
Belangrijke doelstellingen voor het beleid  en bestuur van  UNA 
Voornaamste doelstelling van onze vereniging is en blijft: “samen hoogwaardige muziek maken en die 
ten dienste stellen van het publiek en de gemeenschap”.  
Daarbij wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de cultuur van Valkenswaard en onze regio, de 
muzikale & sociale  vorming van de jeugd en de samenwerking met andere muziek- en 
cultuurbeoefenaars. De vorm past zich daarbij steeds aan op de huidige tijd.  
UNA heeft dus naast haar eigen bestaansrecht, een duidelijke maatschappelijke functie en bijdrage. 
 
 

        

Financiën en beheer 
 
Financiën  
Een harmonie met 2 orkesten en veel activiteiten voor alle leeftijden, is een groot cultureel goed dat 
zeer de moeite waard is. De instandhouding ervan kost echter jaarlijks veel geld. 
De leden van UNA zorgden in 2019 voor een belangrijke eigen financiële bijdrage aan de kas van de 
vereniging door  een verhoging van de contributie, de bijdrage aan opleidingkosten en vaak ook nog 
andere bijkomende zaken zelf te betalen. Een deel van de leden heeft een eigen instrument. 
In voorgaande jaren hebben bestuur en leden via nieuwe wegen met succes inkomsten weten te 
verwerven. In 2019 zijn geen nieuwe bronnen aangeboord, maar worden bestaande ideeën 
voortgezet.  
De vereniging kon in 2019 nog steeds rekenen op structurele en incidentele subsidies en  giften. De 
onzekerheid hierover voor de toekomst door het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente baart 
bestuur en leden ernstig zorgen. 
Het blijft dus een flinke opgave om de inkomsten en uitgaven op orde te houden. Grote kostenposten 
waren en blijven, directie, opleiding, muziekpartijen en instrumentarium. 
UNA probeert de activiteiten en optredens zoveel mogelijk kostendekkend of kosten neutraal te 
organiseren. Het blijkt  in 2019 steeds lastiger omdat  het gebruikmaken van theater de Hofnar voor 
verengingen steeds duurder wordt en mogelijk in de toekomst niet betaalbaar is..  
Ook in komende jaren zal actief gezocht moeten worden naar nieuwe structurele inkomsten.  
We willen vanuit onze maatschappelijke functie het lidmaatschap van de harmonie en opleiding voor 
de toekomst daarbij wel betaalbaar houden voor haar huidige en nieuwe leden. 
 
  
Beheer  
Dankzij de inspanning van het bestuur en een aantal werkgroepen is het beheer van instrumenten, 
uniforme kleding en de administratie en archieven op orde gebleven. 
De administratie wordt sterk in kosten beheerst door voornamelijk gebruik te maken van digitale 
middelen. De organisatorische en financiële administratie en het bestuurswerk vindt plaats op basis 
van vrijwilligheid en is dus onbezoldigd. De controle van de boekhouding werd gedaan  door een 
interne kascontrolecommissie. 
Aanschaf en groot onderhoud van instrumentarium en uniforme kleding gebeurde steeds vanuit 
dringende noodzaak en met de afweging of vervanging niet goedkoper is. Daarnaast is dankbaar 
gebruik gemaakt van de beschikbare voorraad, afgestemd op de vacatures in de orkesten en de inzet 
en bereidheid van enkele leden van de werkgroep instrumenten om zelf licht onderhoud en kleine 
reparaties te verrichten. 
Er is opnieuw aandacht gevraagd aan de leden om hier zorgvuldig mee om te blijven gaan. 
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Informatie en communicatie 
 
Ook bij een vereniging als de onze vraagt informatie en communicatie voortdurend de nodige 
aandacht van bestuur en leden.   
UNA leden zijn ook in 2019 periodiek en eenduidig geïnformeerd over activiteiten, belangrijke zaken 
van de bestuurstafel en vanuit werkgroepen. Via de interne UNA Nieuwsbrief, mailing en ook 
mondeling tijdens de repetities. Alle UNA leden ontvingen die informatie digitaal. De informatie, UNA 
documenten en UNA Nieuwsbrieven zijn ook terug te vinden op de UNA website: 
www.harmonieuna.nl onder de leden login. 
De website is ingericht naar de eisen van deze tijd. Er wordt ook gebruik gemaakt van Facebook, om 
een breder publiek te informeren over onze optredens. 
Uitgaande correspondentie van de vereniging verliep via het secretariaat en m.b.t. financiële zaken via 
de penningmeester. 
Vanaf 2018 heeft het bestuur er voor gezorgd, dat UNA een AVG certificaat heeft verworven. 
Daarmee heeft UNA aangetoond de privacy gegevens van haar leden op juiste wijze te borgen. 
Het bestuur vertegenwoordigde de vereniging naar buiten.  

 
Orkesten  
 
Grootorkest 
Het grootorkest telt begin 2019 totaal 39 leden. Eind 2019 zitten er 42 leden in het groot orkest. Deze 
“groei” wordt mede veroorzaakt, doordat een aantal leden van de slagwerkgroep ook aansluiten in het 
Groot Orkest. De muzikale focus is verlegd naar de lichte muziek en thema concerten. Het orkest 
wordt op positieve wijze gestimuleerd tot beter repetitiebezoek.  
De samenstelling en het amateurkarakter van het orkest maakt dat andere zakelijke, school of 
privéverplichtingen van leden echter hierbij nog wel eens parten spelen.   
Bijzondere aandacht blijft de leeftijdsopbouw  en instroom van sommige instrumentengroepen en de 
bemensing van het slagwerk.   
Als projecten had het orkest in april een solistenconcours in Riethoven en in november deden 
nagenoeg alle leden mee aan het Vrijheidsconcert met gelegenheidsorkest uit Groot Valkenswaard ter 
gelegenheid van 75 jaar bevrijding. 
Daarnaast was het orkest aanwezig bij belangrijke culturele en maatschappelijke evenementen zoals  
Dodenherdenking, Theetuin, ValvalDerie en kerstconcerten bij Lavrijssen en op locatie Harba Lorifa. 
Vanaf 2015 is er vanuit de betrokken organisaties geen deelname van UNA meer gewenst bij 
Bloemencorso en de intocht van Sinterklaas. Maar in 2019 heeft UNA een muzikale invulling kunnen 
leveren bij de intocht van de Goedheiligman. 
 
 
 
 
Slagwerkgroep 
De slagwerkgroep is een belangrijk orkest binnen UNA. De slagwerkgroep bestaat uit drie groepen: 
beginners, de jeugdgroep en de seniorslagwerkgroep. Ook bij de slagwerkgroep zien we in 2019 een 
kleine daling aan leden: van 28 naar 25.  
De slagwerkers volgen hun opleiding bij het CMD en worden daarnaast binnen de groepen gevormd 
door hun muzikale leider Bart Wernaart. Het niveau wordt daarbij stapsgewijs verhoogd van ritmisch 
slagwerk naar het totale palet van slagwerk. Met veel energie en niet aflatende creativiteit wist Bart  
ook in 2019 de groepen te stimuleren tot steeds betere prestaties. Daarbij werden ook veel andere 
culturele elementen zoals zang, dans en theater toegevoegd en werd intensief samengewerkt met 
solisten, blazers en een combo.   
Belangrijke projecten in 2019 waren: Percussion in Concert en Val Val Derie, zowel de winter- als ook 
de zomer editie. 
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Opleiding en werving 
 
Opleiding  
De opleiding van een paar UNA muzikanten gebeurde in 2019 door het CMD. Het bestuur is in 
gesprek met het CMD over haar rol omdat op basis van financiën van het CMD lijkt of de instroom van 
leerlingen “afgeremd” wordt. Dit heeft ook negatieve effecten op de instroom van leden bij UNA.    
Naast het CMD worden een aantal leden met succes opgeleid door individuele professionele opleiders 
en krijgen zij door hen bijscholing. De kosten hiervoor zijn echter niet subsidiabel.  
Ondanks dat de opleiding een kostbare investering is voor ouders, leden en de vereniging blijven we 
vasthouden aan het gewenste niveau van instroom per orkest. Hierbij zijn de muzikale leiders vooral 
bepalend voor de sturing ervan. Dit, samen met het bestuur/coördinator opleiding. 
 
De UNA wordt ondanks haar grote aandacht voor opleiding en jeugd geconfronteerd met minder 
aanmeldingen voor blazers. Door een samenwerking aan te gaan met Maggi Stijns (Mag Music) hoopt 
het bestuur nieuwe jonge muzikant leerlingen aan te trekken. Daarbij investeert UNA, door het verschil 
in opleidingskosten t.o.v. het CMD, bij te leggen. Daarmee bestaat er geen verschil in kosten voor de 
leerling, tussen UNA of CMD. 
 
Werving 
In 2019 stijgt het totaal aantal musicerende leden van 67 naar 69. Het Totale ledenaantal blijft in 2019 
gelijk op 79, inclusief ere- en rustende leden. 
 
UNA is een samenwerking met Mc-Music aangegaan, Maggie is een wervings-project gestart op  
(enkele van de) basis scholen (er volgen er nog meer) om muzikanten (sax en  klarinet) te werven. 
De kinderen hebben tijdens deze workshop kennis gemaakt met de klarinet en de saxofoon en 
hebben mogen ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken. Het overgrote gedeelte (ca 80%) 
stond zeer positief tegenover een vervolg op deze workshop. 
Vlak voor aanvang van de zomervakantie werd er door Maggie een speciale opleidingsavond met de 
leerlingen bij Lavrijssen verzorgd. 
 
Op deze wijze tracht UNA aanwas van jonge leerlingen te bewerkstelligen.  
 

 
 

Overzicht  van activiteiten UNA in 2019 
 
Het jaar 2019 kan het bestuur samenvatten als redelijk turbulent, maar wel succesvol. In vogelvlucht 
hebben wij in 2019 meegemaakt dat: 

 De meeste UNA-wetenswaardigheden door het jaar heen in de Secretariële Nieuwsbrieven en 
Flitsen zijn verwerkt.  

 Het ledenaantal gelijk blijft. Het GO stijgt in bezetting van 39 naar 42 muzikanten 
 De Slagwerkgroep daalt van 28 naar 27 muzikanten 
 Patrick van Zutven aanblijft tot de zomervakantie als interim dirigent van het GO 
 Diverse leden zich voor een bestuursfunctie hebben aangemeld 
 Een grote groep UNA leden zitting neemt in de selectiecommissie, met als doel een vaste 

dirigent voor het GO na de zomerstop 
o En deze commissie zoekt en vindt William Linssen 

 het bericht dat zaal Lavrijssen in 2020 definitief stopt, met als datum zondag 26 juli 2020 
o en dat het bestuur hard werkt op zoek naar vervangende repetitie lokatie 

 De 3 korpsen van Groot Valkenswaard een groot Vrijheidsconcert opvoeren, op dinsdag 17 
september op de Markt, in kader van 75 jaar bevrijding 

o En nagenoeg alle leden van het Groot orkest nemen hier aan deel 
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 De jaarlijkse UNA-BBQ (dit jaar thuis bij de secretaris) een succes genoemd mag worden, 
ondanks het matige zomerweer. 

 
Naast diverse muzikale activiteiten is er 2019 1 activiteit georganiseerd voor de gezelligheid, en ook 
om een bijdrage voor de UNA-kas te verkrijgen. Bij deze activiteit werd een actieve inzet van de leden 
gevraagd en dat heeft de UNA-kas de nodige euro’s opgeleverd. 
 
Met onze optredens en de financiële activiteiten hebben wij het jaar 2019 goed kunnen vullen. Een 
overzicht van jaar 2019: 

 Op zondag 6 januari wordt UNA 142 jaar. 
 Op maandag 7 januari starten de repetities. 

o Het Groot Orkest staat onder interim leiding van (wederom) Patrick van Zutven, die per 
december 2018 de muzikale leiding tot de zomerstop op zich heeft genomen. 

 Op maandag 21 januari: Speciale bijeenkomst voor leden van het Groot Orkest. 
o Het bestuur en leden staan voor de taak om een proces op te starten, die er toe leidt 

dat er op september een nieuwe dirigent van start gaat voor het Groot Orkest. 
 Zondag 26 januari: De Slagwerkgroep neemt deel aan de wintereditie van Val Val D’Rie 
 Zaterdagavond 13 april: Solisten concours De Adriaan in Riethoven, met als Solist: David Jacobs 

op hoorn. (voor David zijn laatste kunstje) 
 Maandag 1 april: alle leden werden verzocht om vroeg avond bij Lavrijssen te verzamelen, voor 

het passen van een Uniform blouse. Deze wordt speciaal aangemeten voor het Vrijheidsconcert 
op 17 september. Een paar leden hadden deze bijzondere datum in de gaten. Diverse leden 
trapten erin en een enkel lid kon deze 1 aprilgrap niet waarderen. 

 Maandag 15 april: Algemene ledenvergadering 
 Zaterdag 4 mei: UNA verleent muzikale ondersteuning, bij de nationale herdenking 

o Onder leiding van Anton van de Ven en met de Last Post door Rob 
 Vrijdag 24 en zaterdag 25 mei: Editie PIC 2019 thema “Crime Scene” door de Slagwerkgroep in 

de Hofnar. 
 Maandag 10 juni: 2e Pinksterdag, maar het GO repeteert toch tot 21:00 
 Zaterdag 15 juni: Concert in voormalig Theehuis en zomertuinen van Fam. Van Best,  Molenstraat 

te Valkenswaard 
 Zondag 16 juni: Kick-off repetitiemiddag van 13:00 – 16:00 bij De Belleman, in kader van 

Valkenswaard 75 jaar bevrijd 
 Zaterdag-zondag 22-23 juni Handelse Processie, diverse UNA leden nemen hieraan deel 
 Maandag 24 juni: Maggie heeft een speciale opleidingsavond met onze leerlingen. 
 Maandag 1 juli: repetitie o.l.v. Maggie Stijns 
 Zaterdag 6 juli: de jaarlijkse UNA-BBQ dag , deze keer bij de secretaris thuis 
 Maandagavond 8 juli: Terrasconcert op het ADA-plein voor Lavrijssen door alle groepen orkesten. 

Tevens het laatste concert van onze vaste interim dirigent Patrick van Zutven 
 Maandag 26 augustus: start na zomervakantie en tevens het afscheid van interim dirigent Patrick 

van Zutven. Een week later dan gebruikelijk, want we zijn ook een week langer door gegaan. 
 Zaterdag 31 augustus – zondag 1 september: Repetitieweekend in kader van Valkenswaard 75 

jaar bevrijd.  
 Maandag 2 september: eerste repetitie van en door de nieuwe dirigent van het GO: William 

Linssen 
 Zaterdag 14 – zondag 15 september: Repetitieweekend in kader van Valkenswaard 75 jaar 

bevrijd.  
 Zondag 15 september: deelname aan Val-Val-D’rie door SWG 
 Dinsdag 17 september: Rob Werson vertegenwoordigt UNA met het spelen van de Last Post 

tijdens de herdenking op de Britse begraafplaats aan de Luikerweg. 
 Dinsdag 17 september: Uitvoering Vrijheidsconcert met gelegenheidsorkest uit Groot 

Valkenswaard ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Samen met combo en vocalisten 
 Zondag 13 oktober: Concert door GO in zaal Lavrijssen, bij de opening van het 

Vogelverschrikkers Festival (VVF). Na afloop werden de muzikanten een lunch aangeboden. De 
organisatie was zeer tevreden over het optreden. 

 Maandag 21 oktober: Geen repetitie avond, maar SPONSER AVOND bij Papa die Kookt. Initiatief 
is wederom dit jaar van Elly Peeters. Helaas heeft Papa iets te weinig ingekocht 

o Wim Firet werd op zijn verjaardag toegezongen i.p.v. de gebruikelijke felicitatiemars 
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 Zaterdag 16 november: UNA verzorgt muzikale ondersteuning bij de intocht van de 
Goedheiligman. Op een heuse kiosk en onder leiding van Anton van de Ven, zingt Michael 
Penders met ons mee. Na afloop was er nog een gezellig informeel samenzijn bij De Kunstkeuken 

 Op 22, 23 en 24 november ondersteunen diverse UNA-leden de Dommelecho, bij het nummer 
“Tusk” van Fleetwood Mac bij hun concertreeks “Friends in Harmonie” 

 Zondagmiddag 15 december: Soort van einde-jaars-Kerst-Lavrijssen concert bij Lavrijssen, met 
medewerking van ’t Ensemble 

 Maandag 16 december: Het concert bij valkenhof kan dit jaar wegens omstandigheden helaas niet 
doorgaan. 

 Vrijdag 20 december: Kerstviering zonder kerk, samen met Camus bij Harba Lorifa. Het was een 
probeersel, gelukkig was het nog tot laat gezellig. 

 Maandag 23 december: Het GO repeteert een halve repetitie. Aansluitend wordt er een 
aangeklede kerstborrel bij Lavrijssen voor alle leden georganiseerd met de kersttoespraak door 
onze V-president. Daarna kon de Kerstvakantie pas echt beginnen !!  

 Patrick van Zutven benoemd als vriend van UNA 
 
 
 
 

UNA en haar omgeving 
 
UNA is duidelijk verbonden met Valkenswaard en de regio: 
Op diverse manieren zijn ook in 2019 contacten onderhouden of is samenwerking geweest met o.a. 

- Zusterverenigingen de Dommelecho en EMOS 
- Muzikaal en Cultureel Platform de Notenbalk en de aangesloten verenigingen 
- Regiokorpsen 
- CMD 
- College van burgemeester en wethouders en afdeling cultuurzaken 
- De Hofnar 
- De Belleman 
- De basisscholen en WereDi 
- KNMO 
- BBM 
- Stichting Evenementen UNA  
- Subsidiefondsen, sponsors, Club van 50 en donateurs 
- Vrijwilligersplatform Cordaad 
- De kerken van Valkenswaard 

 
 

Tot  slot 
 
UNA kijkt terug op een turbulent verenigingsjaar, maar ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. 
Samen zullen we er in harmonie ook in 2020 weer stevig de schouders onder zetten.   


