
 

Notulen jaarvergadering KHR  21 maart 2016 

Aanwezig: Annette, Sjors, Ans, Anke, Joost, Paul, Julia, Melissa, Yvonne, Hans, Ronald, Ann,   
                   Mark, Marga, Peter, Coletta, Frans, Piet, Gonny, Nico, Anita, Theo, Wilbert, Koen,  
                   Bert, Christophe, Mirjam, Roy, Ali, Sarah en Harry. 
Afwezig   : (met kennisgeving) Patrick en Dieta, Yvonne C., Viola, Olga, Ivo, Madeleine, Bente, 
                    Anita B., Koen H., Steffie en Lilianne. 
 
 

1. Opening. 
       De waarnemend voorzitter – Theo Derix – opent de vergadering en heet een ieder welkom. 

 
2. Vaststellen notulen jaarvergadering 25 maart 2015. 
De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de notuliste. 
 
3. Jaarverslag  2015. 
Er komt een opmerking uit de vergadering dat van een belangrijk onderdeel van de vereniging 
t.w.: kienen, geen verslag is opgenomen terwijl deze activiteit een mooi bedrag op jaarbasis 
genereert voor de vereniging. Gezien het feit dat Ronald nauw betrokken is bij dit onderdeel, zal 
hij alsnog een kort verslag inleveren voor het jaarverslag. 
Tevens komt de opmerking uit de zaal dat men de verdeling van diverse groepen mist in het 
overzicht. 
Theo geeft aan dit gegeven eveneens te complementen en een aangepast jaarverslag tezamen 
met de notulen van deze vergadering aan een ieder toe te zenden. 
 
4. Financiële stukken. 
Theo geeft een uitleg aangaande het financieel jaarverslag van 2015. Allereerst geeft hij aan dat 
de projecten ‘Kinderen maken Muziek’ en de “RVSO” niet zijn meegenomen in deze exploitatie, 
aangezien het boekjaar van deze projecten anders loopt. 
Het resultaat laat een tekort zien van € 7.600,-- Dit is mede te wijten aan: aankoop instrumenten 
(de subsidie van het Pr. Bernard krijgen we pas in 2016). Tevens hebben we diverse uniformen en 
archiefstelling aangekocht. Daar tegenover staat dat de exploitatie van het gebouw een positief 
resultaat heeft behaald van € 8.400,- 
 
Verslag kascontrole commissie over het financieel beleid van 2015. 
De commissie bestaande uit : Colette, Ivo en Koen. Colette leest het opgemaakte verslag voor 
aan de vergadering. 
De kascontrole commissie verleent aan het bestuur decharge over het jaar 2015. 
 
5. Begroting 2016. 

       De begroting voor 2016 laat een tekort zien van €8.185,- Dit tekort is met name te wijten aan de  
       aanschaf van instrumenten van € 5.000,- en de aanschaf van een aanhangwagen van € 1.500,- 
       Daarnaast moet er in het gebouw een nieuwe verwarmingsketel komen en die kost € 8.000,-    
       waarvoor momenteel geen geld is.        
  

6. Vaststellen contributie 2016. 
Het bestuur stelt voor dit jaar geen contributieverhoging door te voeren, maar wel in 2017. De 
vergadering gaat en akkoord. 



 
7. Bestuursverkiezing. 

       Dit gegeven is dit jaar niet aan de orde. Anita heeft wel aangegeven haar bestuursfunctie met  
       ingang van deze jaarvergadering neer te leggen. Ze blijft wel aan als lid van de jeugdcommissie.  
       Patrick legt na al die jaren zijn functie als bestuurslid en vicevoorzitter naast zich neer. Patrick is  
       helaas deze avond verhinderd. Hij heeft wel te kennen gegeven een aantal taken, zoals  
       sleutelbeheer, verwarming e.d. te blijven doen en te ondersteunen. 
       De functie van secretaris is vacant. Ans  zal voorlopig wel het bestuur blijven ondersteunen,  
       totdat deze functie kan worden ingevuld. 
        
       Heeft u interesse in een bestuursfunctie of heeft u interesse om uw vereniging te ondersteunen 
       door zitting te nemen in een werkgroep, maak het kenbaar en/ of laat u informeren door een  
       bestuurslid. 

Annette geeft aan graag deel te willen nemen in de Jeugdcommissie. 
 
Een aantal zaken binnen de vereniging gaan goed, denk aan de  jeugd, het opleidingstraject, 
muziek op de diverse scholen. Het zoeken naar een nieuwe voorzitter is een continu proces, 
echter het huidig bestuur zal eerst met behulp van de Sesam Academy (professionals uit het 
bedrijfsleven die nu verenigingen e.d. ondersteunen qua beleid en visie) trachten het e.e.a. in 
kaart te brengen. Teneinde meer inzicht in een aantal zaken te krijgen gaan een aantal 
bestuursleden workshops volgen bijv.  hoe kunnen we sponsors werven, hoe kan de vereniging 
financieel ‘gezond’ blijven etc. 
 
Tevens gaat het bestuur het ingezette proces van werkgroepen verder uitbreiden. Er is al een 
werkgroep PR gestart die bijv. de website, facebook e.d. actualiseert. Men is nu aan het 
onderzoeken op welke manier wij onze leden kunnen blijven informeren (behoudens het 
wekelijkse bulletin). 
Tevens is de werkgroep gebouw nog steeds actief, echter de uitbreiding van het gebouw ligt stil 
aangezien we op dit moment geen hypotheek krijgen, ivm huidige restschuld. 
Er wordt gedacht om een werkgroep /commissie (financiële acties) samen te stellen, denk aan: 
 Potgrondactie; 
 Kienen; 
 OPA; 
 Speculaasactie; 
 Oud ijzer. 
Op deze wijze kan een afgevaardigde van de commissie rapporteren aan het bestuur en indien 
nodig de bestuursvergadering bijwonen, echter op deze manier van werken kan het bestuur qua 
aantal personen ook worden teruggebracht.   
 
Al met al krijgen de werkgroepen / commissies ook meer bevoegdheden en maakt het ook leuk 
om deel uit te maken van zijn groep. 
 
8. Diverse commissies / werkgroepen. 
De kascontrolecommissie voor 2016 bestaat : Annette, Joost en Ivo. 
Commissie van beroep bestaat voor 2016 uit: Margo, Ivo en Koen.  
De muziekcommissie bestaande uit: Margo, Bente, Joost, Anke en de 2 dirigenten. Indien er meer 
leden zijn die willen aanschuiven kan men dit kenbaar maken bij één van de bovengenoemde 
leden. Deze commissie wil zich actiever opstellen en komen met een jaarprogramma. 
De ‘denktank’ is nog steeds actief in dezelfde bezetting. Piet is contactpersoon voor deze 
werkgroep. De ‘denktank’ zal (indien gewenst) op verzoek van het bestuur gerichte zaken 
onderzoeken en rapporteren. De denktank is niet bevoegd om zelfstandig zaken door te voeren. 
 



 
 
9. Rondvraag. 

       Julia geeft aan dat het organiseren van een Stedelijk Solistenconcours heeft veel werk met zich  
       mee brengt. Verbaasd zich dan ook dat deelnemers wegblijven zonder afmelding. Julia wil dan  
       ook graag horen hoe het bestuur hiermee omgaat. De jeugdcommissie geeft aan dat indien   
       bepaalde leden frequent verzuimen van repetities zij hierop aan worden gesproken, echter na  
       verloop van tijd komt er toch weer de klad in. De vergadering stelt dan ook voor om er dan maar              
       bepaalde sancties te hanteren. 

 
Yvonne J. verzoekt het bestuur de mededelingen die op dinsdagavond aan het grote korps ken- 
baar worden gemaakt, die ook kenbaar te maken aan de Yamaha Senioren  Blazersklas. Theo 
geeft aan dat dit ook de reden is dat de werkgroep PR aan het bekijken is op welke wijze/ 
medium de KHR dit gaat invullen. Heeft de aandacht. 
Daarnaast bedankt Yvonne Anita voor het jarenlange inzet als bestuurslid. Anita heeft een 
enorme hoeveelheid werk verzet (en nog). Gelukkig blijft Anita als lid van de jeugdcommissie 
aan, maar zal echter geen bestuursfunctie meer bekleden. Yvonne overhandigd Anita een mooi 
boeket bloemen. 
 
Ronald vraagt naar de stand van zaken mbt een nieuwe voorzitter. Aangezien we momenteel 
‘een boegbeeld van de vereniging’ ontberen. Dit onderwerp is reeds besproken bij agendapunt 7. 
 
Annette vraagt of het reeds eerder besproken ‘gedenkhoekje’ voor Kees en Leon nog “ergens” 
komt in het gebouw. Theo geeft aan nu wellicht (nog) niet het moment is en dat het voor diverse 
personen en veel leden erg confronterend is. 
 
Tot slot bedankt Theo Patrick en Anita voor hun jarenlange inzet als bestuurslid van de 
vereniging. (Ans wordt ook bedankt voor haar werkzaamheden van het afgelopen jaar) 

 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit om 21.30 uur de 
vergadering. 
 
                                                                  ---------------------------- 

 

 
 


