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Notulen jaarvergadering KHR  23 maart 2017 

Aanwezig: Piet, Nico, Sarah, Theo, Frans, Ans O, Bente, Joost, Koen H, Steffi, Peter, Yvonne     
                   C., Coletta, Marga, Anita, Monique, Ingrid, Lilian, Paul, Melissa, Ronald, Annette,  
                   Harry H., Bert, Koen G., Hans, Patrick, Barend, Rick, Roy, Ann, Olga, Bert, Joke,  
                   Mirjam, Harry W., Jorg, Ivo, Gonny (later). 
                    
Afwezig   : (met kennisgeving) Bart S., Ben, Marieke, Dieta, Yvonne J., Carla, Joke B., Julia,   
                   Madeleine, Truus, Sjors, Anke, Marianne, Koos, Yvonne de V., Ans Z., Hans, Ria,  
                   Christophe, Huu chi, Anita B. Janna, Xue, Wieke, Emilia, Rachel, Evie en       
                    Nivetha. 
                     

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

 
2. Vaststellen notulen jaarvergadering 21 maart 2016. 
Met aanvulling op pagina 2 met agenda punt 7 Bestuursverkiezing: 
Regel 3: Patrick legt na al die jaren zijn functie als bestuurslid en vicevoorzitter naast zich neer, 
De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de notuliste. 
De gecorrigeerde versie wordt alsnog naar de leden verzonden. 
 

3. Jaarverslag  2016. 
Allereerst komt er een opmerking dat de waarnemend voorzitter het “voorwoord” mooi heeft 
verwoord. 
Dan een opmerking dat het ledenaantal van de grote harmonie met 61 leden wellicht aan de 
hoge kant is aangezien er tijdens de wekelijkse repetitie ong. 40 leden aanwezig zijn met een 
gemiddeld aantal afmeldingen van 6 leden per avond. Theo geeft aan dat dit aantal ook de 
slapende leden betreft. Hertelling laat zien dat het aantal wederom uitkomt uitkomt op 61 per 
31-12-2016. 
Pagina 2: Bij samenstelling bestuur staat Ans Oerlemans van Beers vermeldt als bestuurslid, 
echter dit is niet correct.  
Het gecorrigeerde jaarverslag 2016 zal alsnog naar de leden worden verzonden. 
 

4. Financieel jaarverslag 2016. 
Het resultaat over het jaar 2016 is uitgekomen op een positief resultaat van bijna € 7.000,-. Dit is 
te danken aan: meeropbrengst potgrond € 750,- Rabo Clubkas Campagne € 600,- Sponsor  
€ 2.500,- Kienen € 600,- oud papier € 600,- 
Lagere kosten oud papier € 800,- directie € 2.500,- en de opleiding eigen beheer € 1.650,- . De 
laatste twee posten zijn wel doorgeschoven naar het project Kinderen Maken Muziek. 
 
De projecten Kinderen Maken Muziek en Roermonds Volwassenen en Senioren Orkest (RVSO) 
zijn niet meegenomen in deze exploitatie aangezien deze projecten over meerdere jaren lopen. 
De inkomsten en uitgaven zijn wel gecontroleerd door de kascontrole.  
RVSO : inkomsten € 30.610,-  en uitgaven € 26.578,02 
KMM : inkomsten € 72.346,50 en uitgaven € 65.735,08 (loopt nog tot 1-8-2017) Rest nog een 
subsidie van € 5.000,- te ontvangen. 
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Voor wat betreft de gebouw exploitatie hebben we een positief resultaat behaald van bijna  
€ 11.000,-. Hiervan hebben wij ruim € 6.600,- afgelost aan hypotheek. Het resterende bedrag zal 
grotendeels  gereserveerd blijven voor een nieuwe verwarmingsketel. 
 
Verslag kascontrole over het financieel beleid van 2016. 
De kascontrole commissie bestaande uit Joost, Ivo en Annette heeft op 13 maart 2017 de 
kascontrole over het boekjaar 2016 uitgevoerd in aanwezigheid van de penningmeester. 
Uit de controle zijn geen onjuistheden geconstateerd. Decharge van het bestuur over het 
boekjaar 2016 wordt dan ook verleend. 
 
 

5. Begroting 2017 
De begroting voor het 2017 laat voor wat betreft de harmonie een tekort zien van ruim € 7.700,- 
Grote posten zijn: Afschrijving instrumenten        € 4.600,- 
                                 Aankoop nieuwe aanhanger    € 1.500,- 
Tevens zijn er in de begroting géén inkomsten opgevoerd v.w.b. de donateurs, die zijn nml 
overgegaan naar “Vrienden van de Keuninklikke”.  
Het oud papier brengt elk jaar minder op, dus zullen wij ons moeten gaan toeleggen om andere 
inkomstenposten te vergroten. Posten als: oud ijzer, Sponsor Kliks, Rabo Clubkas Campagne en 
andere acties zouden meer kunnen opbrengen. Dit zullen we dan ook extra onder de aandacht 
gaan brengen. 
De exploitatie van het gebouw komt voor 2017 uit op een voordelig resultaat van ruim € 8.600,- 
Hiervan zullen we € 7.400,- moeten aflossen op de lopende hypotheek. 
In 2017 heeft het bestuur de intentie om de financiering van de noodzakelijke verbouwing rond 
te krijgen, om vervolgens in 2018 te gaan verbouwen. 
 

         
6. Vaststellen contributie 2017. 
De vergadering is akkoord  met een contributieverhoging naar € 125,- per jaar met ingang van 
1 januari 2017. 
Tevens geeft de penningmeester aan de consumptieprijs per 1 januari 2018 te verhogen naar  
€ 1,60. Patrick stelt voor om tijdens ‘speciale evenementen’ de consumptieprijs te verhogen. 
E.e.a. kan ‘problemen’ geven indien de leden via consumptiebonnen minder betalen dan gasten 
die cash betalen. Het bestuur zal zich hier nog over buigen. 
 

7. Bestuursverkiezing. 
        Anke Lampe is aftredend en niet herkiesbaar. E.e.a. is met haar huidige werkzaamheden niet te  
       combineren. Wellicht dat de toekomst andere mogelijkheden biedt. 
 
       Alvorens tot stemmen over te gaan, geeft Piet aan dat zijn bestuursfunctie beschikbaar is en dat  
       hij gezien zijn leeftijd graag  een jonger iemand ziet plaatsnemen in het bestuur. Geen reactie. 
 
       Sarah Denissen is aftredend en herkiesbaar. Op Sarah mogen 41 stemmen worden uitgebracht.          
       De stemming is als volgt: blanco: 3, nee: 7, ja: 31 stemmen. Sarah gaat akkoord met deze  
       stemming en zal haar functie als bestuurslid voortzetten. 
 
       Piet is aftredend en herkiesbaar. Op Piet mogen 42 stemmen worden uitgebracht. De stemming  
       is als volgt: blanco: 1, nee: 3, ja: 38 stemmen. Piet aanvaardt de uitslag en zal zijn bestuursfunctie  
       eveneens voortzetten. 
 
       Ans O. heeft aangegeven zich als bestuurslid beschikbaar te stellen. Er mogen 42 stemmen  
       worden uitgebracht. De telling heeft de navolgende uitslag opgeleverd: 
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       blanco: 1, nee: 2, ja: 39 stemmen. Ans heeft de uitslag aanvaard en zal officieel toetreden tot het  
       bestuur. 
 
       Theo geeft aan dat Barend van Maanen het bestuur momenteel ondersteunt t.a.v. de website en  
       facebook, teneinde meer van deze media gebruikt te kunnen maken. 
       Barend stelt zich voor aan de vergadering en geeft een korte uiteenzetting van de  
       bovengenoemde programma’s, de actualiteit en de mogelijkheden om te worden geïnformeerd  
       over de KHR. Er is tevens een aparte toegang voor alleen leden, zodat niet alle info + foto’s te  
       zien zijn voor bezoekers van onze site. 
       Het eerstvolgende project voor op de site zal een “smoelenboek” zijn, teneinde leden / nieuwe  
       leden een handvat te bieden inzake “wie is wie” bij de KHR en bij wie kan ik terecht met een  
       bepaalde vraag of bij wie moet ik zijn voor een uniform e.d. 
 
      Het bestuur is uiteraard nog naarstig op zoek naar mogelijke bestuursleden of personen die deel  
      willen uitmaken van een commissie. Inmiddels zijn er contacten gelegd met mogelijke kandidaten,  
      echter e.e.a. heeft nog geen positief resultaat opgeleverd. Er zijn nml meer verenigingen die aan  
      het vissen zijn in dezelfde vijver. 
 
      De heer Marco van der Schoor (vader van Liz) heeft binnenkort een oriënterend afspraak met het 
      bestuur om te kijken of hij op één of andere manier het bestuur kan ondersteunen. 
       
      Bert geeft aan dat recent ‘de beursvloer’ weer in Roermond heeft plaatsgevonden. Jammer dat  
      niemand van het bestuur hiervan op de hoogte was. De beursvloer heeft nml voor 98  
      verenigingen een positief resultaat opgeleverd. Tijdens de bijeenkomst kunnen verenigingen zich     
      presenteren en wordt “vraag en aanbod” verhandeld met gesloten beurs. 
 

8. Diverse commissies / werkgroepen. 
De kascontrolecommissie voor 2017 bestaat : Annette, Joost en Olga. 
Commissie van beroep bestaat voor 2017 uit: Margo, Ivo en Koen.  
De muziekcommissie bestaande uit: Marga, Joost, Anke, Ivo, Rick onder leiding van Roy. Jorg en     
Patrick willen deze commissie ondersteunen door de organisatie van de diverse evenementen /         
concerten voor hun rekening te nemen. Volgens de statuten dient deze commissie formeel te      
worden gekozen door de vergadering, echter men is van mening dat indien enthousiaste en  
geïnteresseerden leden zich hiervoor melden, dit wellicht het beste werkt. 
Gezien het feit dat onze statuten verouderd zijn, is het gewenst dat deze worden aangepast aan 
deze tijd. Aanpassen van deze statuten laat de vergadering graag over aan het bestuur. Jorg 
heeft aangegeven hier eventueel bij aan te willen schuiven. 
Verslag van de diverse werkgroepen: n.v.t. 
 

9. Gebouw. 
       Theo geeft aan dat een nieuwe CV gewenst is, echter we willen ook het gebouw gaan  
       verbouwen. E.e.a. is natuurlijk afhankelijk van de financiering. De plannen zijn om in 2017 de  
       financiering en vergunningen e.d. rond te krijgen, zodat in 2018 gestart kan worden met de       
       verbouwing / uitbreiding.  
       Theo geeft een paar opties t.a.v. de financiering: donaties, subsidies, lening, uitgifte obligaties.  
       De meerderheid van de vergadering is akkoord met de voorzetting van het voorgelegde plan.  
       E.e.a. zal verder worden uitgewerkt waarna de plannen worden voorgelegd aan de leden.  
 
  

10.      Rondvraag 
      Melissa: geeft aan dat het elke week weer een probleem is om op het terrein van de KHR                
      parkeren, aangezien het merendeel wild parkeert. Indien er zich een calamiteit voordoet  
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      is het voor de hulpdiensten onmogelijk het terrein te betreden. Theo zal dit op korte termijn        
      bekijken en indien gewenst de juiste markeerstrepen aanbrengen. 
 
     Bert / Ingrid en een aantal andere leden hebben aangegeven verrast te zijn door de mededeling 
     dat er een directiewisseling heeft plaatsgevonden voor de grote harmonie. Men had toch wel  
     graag hier met de directie van gedachten willen wisselen. Men vindt e.e.a. ook niet respectvol  
     t.a.v. Harry Wolters. 
     Harry Wolters richt zich tot de vergadering en vraagt alsnog het bestuur terug te komen op deze 
     beslissing. Er ontstaat een discussie, echter de voorzitter geeft aan daar nu niet op in te gaan maar  
     komt daar graag in een later stadium op terug. 
 
     Annet: was onder de indruk van de hulp tijdens het Nieuwjaarconcert t.b.v. instrumentarium dat  
     van het HP naar de Oranjerie moest worden vervoerd.  Dit mag n.m.l. ook gebeuren ten aanzien  
     van het ophalen van oud papier en de kienavonden, zodat het niet altijd neer komt op zelfde  
     mensen. 
 
     De vergadering vindt het jammer dat het onderwerp : Keuninklikke Café niet op de agenda staat.  
     We zijn nu 2 maanden verder, na de succesvolle avond, echter de terugkoppeling ontbreekt. 
     De voorzitter geeft aan dat het inderdaad iets langer duurt dan verwacht. Een terugkoppeling  
     of samenvatting was wenselijk geweest. E.e.a. is nog steeds actueel voor het bestuur, maar vergt  
     nu eenmaal veel tijd. 
 
     Mirjam: geeft aan zich ‘zorgen’ te maken over de grote harmonie. Mist een uitgezette koers /  
     uitdaging in het programma. De voorzitter geeft aan dat e.e.a. niet alleen wordt bepaald door  
     bestuur maar e.e.a. is ook afhankelijk van mogelijkheden van het korps. 
 
    Olga: geeft aan dat er op de vergadering weinig leden zijn de RVSO. Vraagt zich af om er iets te  
    organiseren is voor meer integratie van de leden met de grote harmonie.  Of daar belangstelling  
    voor is van de leden van de RVSO is nog maar de vraag. 
  
    Ann: geeft aan het jammer te vinden dat de repetitieavond van de jeugd van de vrijdag naar de 
    dinsdag is gegaan. Nu kunnen de kinderen op dinsdag niet meer hun andere sporten  
    uitoefenen. De voorzitter geeft aan dat dinsdag overwegend repetitiedag is. Indien kinderen  
    doorstromen naar de grote harmonie is men al gewend aan deze dag / avond. 
 
     De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit om 22.45 uur de    
     vergadering. 

 
                                                                  ---------------------------- 

 

 
 


