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Verslag Algemene vergadering Koninklijke Harmonie UNA 1 juli 2020 
 
 
1. Opening door de Vice-president. 

Opmerking: op agenda staat per abuis opening door “President”, Robert corrigeert dit tijdens 
dit agendapunt naar “Vice-president” 
Om 20:06 uur opent de Vice-president, Robert van de Pas de vergadering. 
De Vice-president heet iedereen welkom, speciaal, Beschermheer Jan van Kempen 
 
Speciaal worden de twee nieuwste leden (per 1-7-2020) benoemd: 
- Wim Boerenkamp, Tenor sax 
- Anja Koolen, Alt-Sax 
 
Na deze persoonlijke opening, worden de absenten genoemd en start de vergadering 
De volgende leden hebben zich afgemeld:  
Annecorien Stekhuizen, Ronald van Maaren, Anton van de Ven, Gerard Koot, Ans Koot, 
Annelies Penders,  
 
Waarbij: Anton een machtiging aan de secretaris geeft voor de stemronde 
Waarbij: Gerard zeer blij is met de bestuur kandidaten en Robert als kandidaat President 
Waarbij: Ans afgelopen maandag weer grootouders zijn geworden, zoon van Maartje 

 
 

2. Verslag vorige Algemene Vergadering 15 april 2019  
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. Tim ontvangt applaus van de vergadering voor zijn werk aan de website. 
 
Opmerkingen: 
- Inhoudelijk op de notulen: Bij punt 3 staat ‘jaarverslag una 20178 door de secretaris’. Dit 

zal 2018 moeten zijn 
 

- n.a.v. De notulen: bij punt 5 (verslag kascontrolecommissie) kan ik me herinneren dat er 
vanuit de kascontrolecommissie aanbevelingen waren gedaan, maar die kan ik nergens 
meer terugvinden (tenzij dit niet zo was en ik in de war ben met een andere vereniging 
 ) 

 
- Iets doen aan het negatieve saldo eigen vermogen. 

 
- Contributie wordt 174 en niet 175 
 

3. Bestuursverkiezingen 
Ingediende vraag door Jan: 
Ter aanvulling voor de presidentsverkiezing: 
- Wil het bestuur de keuze motiveren waarom ze Robert voordragen als president? 
 Secretaris geeft een motivatie 
- Wil Robert motiveren waarom hij president wil worden? 
 Nee; Robert heeft er niets aan toe te voegen 
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De vergadering telt 37 stemgerechtigde leden, plus een volmacht van Anton van de Ven. 
Stemformulieren worden uitgereikt en een stemcommissie wordt benoemd. 
Er zijn geen kandidaten aangedragen, anders dan door het bestuur voorgedragen: 
Er wordt in 1 stemronde gekozen voor de drie kandidaten: 

- Michael Penders 37 voor, 1 blanco 
- Pieter Monten 37 voor, 1 blanco 
- Wilbert Cuijpers 38 voor, 

En meteen voor het Presidentschap:  
- Robert van de Pas 37 voor, 1 blanco 

 
Liesbeth, Ellie P. en Erik worden gevraagd, de stemcommissie te vormen. 
Tijdens het tellen van de stemmen, wordt er een rondje aan de algemene vergadering 
aangeboden, door onze beschermheer Jan van Kempen 
 
Na de verkiezingen worden de nieuwe bestuursleden gefeliciteerd met hun benoeming. 
 
De echte UNA-voorzittershamer wordt door de secretaris ceremonieel aan de kersverse 
President Robert van de Pas overhandigd 
Deze voorzittershamer is bij gelegenheid van het 75 jarig bestaan van UNA door VVV de Valk 
op 6 januari 1952 aan UNA geschonken. 
 
Michael heeft als taak spreekstalmeester, woordvoerder en Vice-President 
 
 

4. Jaarverslag  UNA 2019 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. 
 
 
 
 

5. Financieel jaarverslag UNA 2019 door  Gerard de Wijs 
Het verslag is niet vooraf rondgestuurd. Er is voor iedereen een afdruk gemaakt en verspreidt  
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 inhoudelijke vragen gesteld, die door Gerard worden beantwoord. 
 
Wilbert Cuijpers heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de financiële overzichten en 
rapportages 
 
 
 

6. Verslag kascontrolecommissie over 2019. 
Erik Wulmsen en Wim Firet: 
Door wateroverlast moest Wim helaas afzeggen voor deze controle. 
Erik leest het verslag van de kascontrolecommissie en stelt de vergadering voor de 
penningmeester de dechargeren voor het boekjaar 2019. 
De vergadering stemt in met het advies van de kascontrole commissie, onderstreept met een 
applaus. 
 
Twee aanbevelingen: 

- overstappen op een boekhoudpakket ipv Excel, omdat dit veel voordelen 
biedt. 

- ledenlijst per 1 januari maken, ter controle van de contributie 
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7. Aanname nieuwe kascontrole commissie 2020 
Wim Firet blijft en Janneke Hoeben meldt zich aan (wil het proberen en neemt anders 
ondersteuning mee)  
 
 
 
 

8. Begroting 2020 en vaststellen Contributie 2021  
Wilbert geeft een toelichting op de begroting van 2020 
Subsidie voor 2020 van de gemeente is afgewezen, omdat zij van mening zijn dat UNA 
voldoende financiële middelen beschikbaar heeft. 
 
De vragen die gesteld worden, worden door Wilbert en Gerard naar tevredenheid beantwoord 
Er worden een aantal aanbevelingen gedaan, in kader van missen subsidie en proberen voor 
2021 deze wel te bemachtigen. 
 
Vaststellen contributie 2021: voorstel €180,= 
Na een korte discussie vind er een stemming plaats en de meerderheid gaat akkoord met de 
voorgestelde contributie op basis van indexering  naar €180,= voor 2021 
 

9. Mededelingen vanuit de Slagwerkgroep 
Door bestuurslid Joop van Hout: 
 

 
 
 

10. Mededelingen vanuit het bestuur 
Besloten (in overleg met Dirigent, MC en WEM) om op maandagen 13 en 20 juli (dus tot 
aanvang bouwvak-Zuid) te repeteren. 
Vraag: gaan we door met repeteren in de vakantie? Enquête geeft aan:  

 
Vraag van de vergadering: Waarvoor gaan we dan repeteren??  
De SWG gaat kijken wat wij als vereniging in november gezamenlijk kunnen gaan doen 
WEM en MC hebben een activiteit in de planning voor september. Datum volgt spoedig in de 
eerstvolgende nieuwsbrief of -flits. 
Besluit: we stoppen na 20 juli en starten een week eerder dan de scholen: op maandag 17 
augustus. 
 
De SWG kan niet door repeteren, omdat de Belleman in de zomer gesloten is. 
 
 
Er is geen consumptiebon op de 1e maandag van de maand. We betalen nu zaalhuur 
 
 
Uitvoeringen en specifiek NOTP: plannen en ontwikkelingen worden besproken. 
De MC heeft afgelopen maandag bij elkaar gezeten en een programma samengesteld 
waarmee we in september op kunnen treden (locatie volgt nog). De muziek is terug te vinden 
in de Drive in het mapje ‘september’. De secretaris stuurt hier nog een mail over. 
 
De Lotto pot gaat weer draaien; Vanaf 6 juli. 
Er volgt een bijdrage vanuit de Lotto-pot voor de UNA-BBQ 
 
Liesbeth bedankt alle leden voor de inzet van het digitaal archiveren. 
Specifiek Wim en Jan van het archief 
 
Er komt een brief over de inventarisatie van de instrumenten in de vorm van een enquête. 
Op deze wijze krijgen wij onze instrumenten administratie weer op orde. 

 
 
 

Heb je behoefte aan ONLINE Ja 5 25 JA Repeteren in Zomervakantie

Heb je behoefte aan ONLINE Nee 30 10 NEE Repeteren in Zomervakantie
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11. Rondvraag 
Er zijn schriftelijk vragen ingediend door 
 
Sjef van Amelsfoort: 
 
1) Er is momenteel een relletje gaande binnen de gemeente Valkenswaard aangaande het al 

of niet plaatsen van een kiosk op de markt. Ik ben benieuwd of de stichting BIMKV 
(Stichting Burger Initiatief Muziek Kiosk Valkenswaard) hierin UNA heeft betrokken, en of 
er iets gevraagd is aan UNA hoe zij denken over een kiosk op de markt. Zo ja, wat is het 
standpunt hierin van UNA geweest? 

Robert beantwoord deze vraag: UNA neemt geen deel in de politieke discussie 
 
 
2) Voor zover dat ik begrepen heb, is onze repetitie ruimte bij Geenhoven nog niet de 

definitieve locatie. Wordt hier nog verder in gezocht, of blijft dit onze vaste stek? 
Robert beantwoord deze vraag: In verleden was het voorlopig, maar nu zijn de voorzieningen 
geregeld. Het is voor nu onze vaste stek. 
 
Jan Constant: 
- Welk bestuurslid heeft welke portefeuille? Dit kan ik namelijk nergens terug vinden (of ik lees 
heel slecht) 
We nemen dit op achter de ledenlogin. 
 
Ted: opslag van slagwerk instrumenten in Invalidentoilet; hierdoor worden deze kwalitatief 
slechter. 
Maar het gaat over de toezegging van de gemeente over een aparte afsluitbare ruimte, die 
later hun toezegging intrekken. 
Het bestuur pakt dit op met gemeente, en bestuur Belleman. 
(er staan instrumenten niet achter slot en grendel) 
 
Marjolie: wat gaan we doen in november in de Hofnar en kan dat kosten dekkend?  
Michael: er kunnen 98 mensen in en er zijn gesprekken met de Hofnar hierover, hoe we het 
kostendekkend kunnen inkleden, zonder extreem hoge toegangskaarten. 
En we moeten afwachten, wat er mogelijk mag na 1 september in kader van Corona 
 
Jan doet mededelingen over nieuwe muziek. Zorg dat je deze bij je hebt. 
Muziek is ook te vinden onder de ledenlogin. 
 
Ellie: SWG ook naar Geenhoven brengen? 
Deze optie kan mogelijk op termijn 
 
 
 
 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:54 uur en dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. 
 
 
 
 
 
 
Rob Werson 
Secretaris 

 


