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Notulen Algemene ledenvergadering 19 februari 2020 

Aanwezig: 47 leden 
Afmeldingen: 12  leden 
 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter heet de leden welkom, ook een speciaal welkom aan de 

nieuwe leden. Zij geeft in haar openingswoord aan hoe uniek we zijn.  

Er zijn veel leden met enorm veel kennis en zij zijn ook nog bereid hun 

expertise in te zetten voor de vereniging! 

 

2. Notulen A.L.V. van 6 februari 2019 

De notulen van de vergadering d.d. 6-2-2019 worden zonder op- of 

aanmerkingen goedgekeurd. 

 

3. Jaarverslag 2019 secretaris 

Het jaarverslag van de secretaris behoeft geen verdere uitleg en wordt 

vastgesteld. 

 

4. De Financiën 

1. Financieel verslag 2019 

Er worden wat vragen gesteld rond het financieel verslag, die door 

de penningmeester toegelicht worden. Daarna wordt het financieel 

verslag goedgekeurd. 

2. Verslag kascontrolecommissie 

Jan Visser en Ap Koppes hebben de kas gecontroleerd. 

Zij verklaren dat alle ontvangsten en uitgaven correct geboekt zijn 

en dat de hier voorliggende resultaatrekening,balans en 

bank/kasoverzicht een juist beeld geven van de vermogenspositie 

van het Nijmeegs Senioren Orkest. 

Zij stellen derhalve voor de penningmeester en daarbij het bestuur 

decharge te verlenen voor het financiële beleid over het jaar 2019. 

Dit wordt door de leden met een warm applaus bekrachtigd. 

3. Begroting 

Er komt een vraag over de hoogte van de huur. De penningmeester 

legt uit hoe dat komt. De begroting wordt vastgesteld conform het 

voorstel van het bestuur. 
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4. Vaststellen contributie 

T.z.t. zal door de penningmeester een factuur gestuurd worden. 

Dat de contributie niet verhoogd hoeft te worden is te danken aan 

het kordaat optreden van de penningmeester richting de gemeente. 

We ontvangen dit jaar nog de volledige subsidie en vanaf volgend 

jaar ongeveer de helft. Omdat we voor 2020 nog de volledige 

subsidie ontvangen wordt de contributie dit jaar niet verhoogd en 

blijft het 50 euro per jaar. 

 

 

5. Benoeming kascommissie 

De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie. Jan heeft het twee jaar 

gedaan en treedt nu af. Ap Koppes en Albert van Heumen gaan het komend 

jaar doen. Adelbert Davids biedt zich aan als reservelid, waarvoor 

hartelijk dank. 

 

6. AVG verklaring – Collectieve verklaring 2020 tekenen. 

De voorzitter vraagt iedereen de AVG- verklaring te tekenen. Zij 

benadrukt nog dat de gegevens van de ledenlijst alleen bedoeld zijn voor 

onderlinge communicatie en niet aan derden doorgegeven of verkocht 

mogen worden. 

 

7. Plannen 2020 Optredens/muziekcommissie 

Leen legt uit wat de plannen zijn. Er is door Ria weer een mooie flyer 

gemaakt met concerten die nu al bekend zijn. Podium voor de Stad gaat 

voor ons niet door(22 maart). 

Leen is nog wel bezig om voor het najaar en de kerstperiode optredens te 

regelen. Hij vertelt ook dat, omdat wij kosten maken bij een optreden, er 

ook een kleine vergoeding  gevraagd wordt om deze kosten te dekken. 

De voorzitter vraagt hoe men het ervaren heeft om 3 kerstconcerten te 

geven. De leden hebben dit positief ervaren. Je krijgt dan gelegenheid de 

ingestudeerde kerststukken vaker uit te voeren. 

 

Jan Visser neemt het woord namens de muziekcommissie. Zij zijn 6x bij 

elkaar geweest over het opschonen van de map en nieuwe nummers. Hij 

vertelt dat het contact met Rudy en het bestuur goed is.  
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Henny Haan geeft aan dat er titels genoemd moeten worden als er muziek 

ingeleverd moet worden. De commissie neemt dit mee en dit zal een 

volgende keer wel gebeuren. Willy Hautvast vraagt wie er nu bibliothecaris 

is. De voorzitter antwoordt dat op dit moment nog niemand deze functie 

heeft.  

 

8. Bestuur 

René(de penningmeester) is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen 

tegenkandidaten aangemeld. René wordt onder applaus herkozen. 

We zoeken nog een vijfde bestuurslid. De voorzitter geeft aan, als iemand 

het toch wil proberen, hij/ zij gerust een tijdje mee mag lopen om te 

ervaren hoe het reilt en zeilt binnen het bestuur, voordat hij/ zij zich 

vastlegt. Hij/zij zal algemeen bestuurslid worden. 

 

9. Rondvraag  

 Xan heeft een vraag ingediend over het aantal leden. Zij ervaart het als 

druk en rommelig. 

 Marietje geeft aan dat je met deze grote groep niet meer kunt 

optreden in de Schakel en bijv. bejaardenhuizen. Willy Hautvast liet 

mensen wachten totdat er weer ruimte was. 

 Riny zegt dat er ook mensen afvallen door bijv. ziekte. 

 Ton H. vindt dat we op de goede weg zijn, mede door onze mooie 

concerten 

 Tilly vindt het belangrijk dat er op de balans binnen de 

instrumentensecties gelet moet worden. 

 Jan D. zegt dat we ook veel kwaliteit binnengekregen hebben. Hij vindt 

deze discussie niet erg prettig voor de nieuwe leden. 

 Trees zegt dat Rudy erg blij is met de nieuwe leden, zowel dirigent als 

bestuur willen nog geen beleid voeren voor een ledenstop. 

 Ton H. stelt voor afmeldingen aan hem door te geven bij optredens, 

zodat de stoelen correct neergezet kunnen worden. Elly gaat dat zeker 

doen. 

 Marietje wil er graag een hoornist bij. 

 Adelbert zegt dat de toelating van nieuwe leden twee aspecten bevat, 

de bezetting per instrumentengroep en het totaal aantal leden. 
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 Ton S. geeft aan dat een seniorenorkest ook een recreatief karakter 

moet hebben en dat kwaliteit/speelniveau niet het enige criterium moet 

zijn. 

 Willy Hautvast vraagt een ieder een volgende vergadering met luidere 

stem te spreken zodat hij het beter kan volgen 

Hij geeft aan verheugd te zijn om te zien hoe het met het orkest gaat. 

Toen hij stopte dacht hij: als dit orkest maar blijft bestaan! Want het 

is en blijft ZIJN orkest! De microfoon werkte niet goed, daardoor was 

alles minder goed te volgen. 

 Henk H. vraagt of er bijgehouden wordt als er afmeldingen zijn voor 

optredens. Elly geeft dit zo spoedig mogelijk door aan Rudy, zodat er 

indien nodig vervanging geregeld kan worden. Het is fijn als de leden dit 

ook bijtijds laten weten. 

 

Al met al toch een hele discussie en verschil van meningen. 

De voorzitter geeft aan dat de punten die de leden aangegeven hebben 

zeker de aandacht van het bestuur en de dirigent zullen hebben. 

 

10.Sluiting 

Om klokslag 12.30 uur sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders 

aanwezigheid en meedenken de vergadering. 

 

 


