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Notulen Algemene Ledenvergadering 6-02-2019
Aanwezig 45 leden, afgemeld 3 leden, afwezig 2 leden

1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter heet de leden welkom en hoopt dat we een compacte en vruchtbare
vergadering zullen hebben. Zij verzoekt iedereen de presentielijst te tekenen.
2. Aantekeningen jaarvergadering 7 maart 2018
Onder no 1 detacheren moet zijn dechargeren, voor het overige geen opmerkingen
3. Jaarverslag 2018 (bijlage 2)
In het jaarverslag zijn geen namen genoemd omdat dit eventueel meegelezen wordt door
anderen (NFM bijvoorbeeld) André Haan heeft het orkest vanwege gezondheidsredenen
verlaten, we hebben in 2018 vijf nieuwe leden kunnen verwelkomen: Henk Hubers, Ruth
van Aalderen, Peter de Bruijn, Willy Hautvast en Riny de Leeuw.
Het jaarverslag behoeft verder geen toelichting en wordt vast gesteld.
4. De financiën:
- financieel verslag 2018, de penningmeester geeft toelichting op de cijfers, er zijn geen
vragen.
- verslag kascontrolecommissie over 2018, Ria Knol en Jan Visser hebben de stukken van
de penningmeester doorgenomen, het ziet er duidelijk en overzichtelijk uit, hij heeft goed
werk geleverd. Ria en Jan stellen voor de penningmeester en daarmee het bestuur te
dechargeren.
- goedkeuring financieel verslag, na het verslag van de kascontrolecommissie keurt de
vergadering het financiële verslag 2018 goed, met dank aan de penningmeester.
- kascontrolecommissie 2019. Jan Vissers en Ap Koppes, reserve Albert van Heumen.
- vaststellen contributie, de penningmeester legt uit dat we een aantal kosten aan zien
komen waarvoor we een contributieverhoging voorstellen.
Wij hebben nu vrijstelling van huur, we moeten er rekening mee houden dat een nieuw
college andere beslissingen kan nemen, bovendien hebben we eventueel meer
opslagruimte nodig.
Voorts denken we erover om pauken aan te schaffen, daardoor moeten we een
voorziening treffen voor het vervoer naar concerten.
De penningmeester stelt voor de contributie te verhogen naar € 50 per jaar.
De vergadering neemt dit voorstel over en bepaalt de contributie op € 50,- per jaar.

NSO - Notulen ALV 2019

Bijlage 1

2

- begroting 2019 vaststellen, de begroting 2019 wordt vastgesteld conform het voorstel van
het bestuur.
Jan Degen vraagt of de contributie overgemaakt kan worden. Ja dat kan.
Willy Hautvast vraagt zich af of hij contributie moet afdragen nu hij naast ere-dirigent ook
gewoon lid is. Nee een ere lid is vrijgesteld van financiële verplichtingen. Willy voegt
daaraan toe dat hij wel af en toe voor nieuwe muziek zorgt voor het orkest en die “om
niet” beschikbaar zal stellen. Het dirigeren mist hij niet maar de bron voor het
componeren en arrangeren is nog lang niet opgedroogd. Dit wordt met applaus
ontvangen.
5. AVG verklaring - Collectieve verklaring 2019 tekenen
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de EU van
toepassing, ook op onze vereniging. Wij hebben dit serieus te nemen. Wij hebben weinig
gegevens van onze leden, die hebben we ook niet nodig. Maar de ledenlijst bijvoorbeeld
mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor hij is gemaakt en uitgegeven aan de
leden vanwege onderlinge contacten en bereikbaarheid.
Daarom zullen we er ieder jaar aandacht aan besteden tijdens de jaarvergadering en
tekenen wij allen de collectieve AVG-verklaring. Ieder jaar worden zodoende de leden die
vertrokken zijn van de lijst afgevoerd en de nieuwe leden toegevoegd.
6. Plannen 2019
- De muziekcommissie bestaat uit Jan Visser, Tilly Rissen, Ton Scholten en Xan van den
Bosch. Ton vertelt dat de muziekcommissie in 2018 2x bij elkaar is geweest, men is
begonnen met de muziekmap op te schonen. Door de zomervakantie en de verbouwing
was er geen mogelijkheid te vergaderen. Aangemoedigd door de ‘toespraak’ van Rudy
vorige week over de rol/functie van de muziekcommissie gaat men met vernieuwde
energie weer aan de gang. De commissie komt de eerste woensdag van de maand bij
elkaar en vraagt aan de leden met ideeën of vragen te komen.
Xan treedt terug uit de commissie, zij voelt zich niet goed in een commissie of in
vergaderingen, zij wil liever praktisch bezig zijn. Met dank aan Xan voor haar rol in de
commissie is er nu ook ruimte voor een nieuw lid. Ad van Elst wil het graag proberen,
dank Ad.
- het bestuur heeft geen grote plannen voor 2019 en richt zich op een goed lopend orkest
dat werkt naar mooie concerten. De dirigent vindt het goed voor het orkest om deel te
nemen aan de dag in de Vereeniging op 17 maart en aan Nijmegen Klinkt op 2 juni. Ook
de deelname aan een Seniorenfestival is prima. We zullen kijken wat zich aan dient en
dan een keuze maken, de vergadering stemt hiermee in. Men dringt erop aan om bij zo’n
keus rekening te houden met de afstand vanuit Nijmegen.
- doorsturen concertaankondigingen: in principe alleen als een van onze leden meespeelt
bij de betreffende vereniging, akkoord.
Ook de berichten van de KNMO worden doorgestuurd, leden die ze niet willen lezen
kunnen ze wegklikken.
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6. Bestuur: in de bijlage bij de stukken voor deze vergadering is dit toegelicht. Trees Siero en
Trijnie Bleeker zijn aftredend.
Trees stelt zich herkiesbaar als voorzitter, er zijn geen tegenkandidaten, aangenomen.
Trijnie stelt zich herkiesbaar, er zijn geen tegenkandidaten, aangenomen.
Elly Tamboer is bereid tot het bestuur toe te treden, aangenomen.
8. Rondvraag en sluiting
Er zijn vooraf geen vragen bij het bestuur binnen gekomen.
Ap Koppes vraagt toelichting op de mogelijke uitbreiding van het slagwerk, is dat wel
nodig of zinvol?
Leen Blok meldt dat het in veel stukken die we spelen aanvullend zou zijn als het slagwerk
wordt uitgebreid, met name met 2 pauken. Dat betekent dat er wel een tweede
slagwerker moet zijn. Het ziet er naar uit dat dat gaat lukken in de tweede helft van 2019,
zonder tweede slagwerker komt er geen uitbreiding van het slagwerk.
Een uitbreiding geeft logistieke consequenties. Vraagt bijvoorbeeld meer ruimte voor
opslag en vervoer. In overleg met de Schakel lijkt dat wel mogelijk, voor het vervoer
wordt gedacht aan het huren van een aanhanger met laadklep. We zullen geen nieuwe
pauken aanschaffen, maar goede tweedehandse en niet de duurste.
Jan Vissers stelt voor om 2 Kerstconcerten te plannen, algemene instemming. Trees zegt
dat het bestuur in 2018 voor een aantal locaties helaas te laat was met de organisatie.
Willy Hautvast wil heel graag kenbaar maken hoe blij hij is met zijn lidmaatschap in het
orkest. Door het overlijden van zijn vrouw is hij, begrijpelijk, nog steeds heel verdrietig.
Het meespelen in het orkest is een goede beslissing geweest. Hij miste het orkest dat 40
jaar een deel van zijn leven was. Het besluit te stoppen als dirigent was goed, maar Willy
miste de kameraadschap, het orkest voelt als familie. Zijn grootste zorg was ooit dat het
orkest niet zou blijven voortbestaan als hij zou stoppen. Willy vindt dat er een goede
opvolger is gevonden, het gaat goed in het orkest. Vooraf heeft hij zijn deelname
besproken met de dirigent en met de voorzitter, het verloopt soepel. Willy is blij met alle
vriendelijke woorden en de opvang.
Willy zijn hartelijke woorden worden met applaus ontvangen door de leden!
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 12.30 uur met een groot
compliment aan alle leden voor de aandacht en de discipline.
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