NOTULEN JAARVERGADERING 18-02-2021
RKKE HARMONIE NEDERLAND EN ORANJE RUCPHEN
.

plaats / tijd:
aanwezig:
afwezig:

ieder lid (ook bestuursleden) vanuit thuis via ‘zoom’. Aanvang 20.00uur.
bestuur NEO: Patrick Smeekens, Jan Dekkers, Toos van Dongen, Simone Tuijl, Claudia de
Rooij, Liesbeth Aldelhof en Jack de Rooij.
overig: in totaal zijn 42 apparaten (resp. 50 personen) ingelogd, zie lijst bijlage 1;
afgemeld: Jan Pas, Leo Melissen, Marijke Schrauwen, Marco Struijs;
niet afgemeld: alle overige, niet aanwezige leden NEO.
.

De voorzitter verwelkomt iedereen tijdens deze bijzondere jaarvergadering. Voorafgaand aan de vergadering licht
Anke Smeekens toe hoe we deze digitale vergadering te werk gaan, om e.e.a. goed en soepel te laten verlopen.
Als er tijdens de vergadering vragen zijn kunnen die d.m.v. hand opsteken en/of via de chatfunctie worden gesteld.
Anke zorgt er voor dat de presentatie op het scherm gedeeld wordt. Ilona beheert de chatfunctie.

1.

opening

De voorzitter, Patrick Smeekens opent de vergadering met Christelijke Groet: “Geloofd zij Jezus Christus”; de rest
antwoord: “In aller eeuwigheid amen”. Hij blikt kort terug op dit bijzondere “corona-jaar”.

2.

mededelingen / ingekomen stukken

Behalve de afmeldingen geen mededelingen. De ingekomen stukken v.w.b. deze vergadering: 3 aanmeldingen
voor een bestuursfunctie, namelijk van: Anke Smeekens, Ilona van Opdorp-Koevoets en Koert Gobbens.

3.

vaststellen notulen vorige jaarvergadering en extra ledenvergadering

Inhoudelijk geen op- of aanmerkingen. De notulen van de jaarvergadering dd 27-02-2020worden vastgesteld.

4.
4.a

financieel jaarverslag 2020; penningmeester Toos van Dongen
De penningmeester licht het financieel jaarverslag over 2020 nader toe. Er zijn geen vragen.

vraag Ries:
wordt oud-papier altijd door NEO-leden opgehaald? Vaak onbekenden achter de perswagens?
antwoord (PS): vanwege corona mocht er gedurende 3 mnd geen oud-papier door de verenigingen worden
opgehaald. Dit had overigens geen consequenties voor onze inkomsten m.b.t. oud-papier.
Daarnaast kunnen deze ‘onbekenden’ ook ouders of partners van leden zijn geweest.
4.b
Verslag kascontrolecommissie, bestaande uit Mart Schrauwen (3jr), Tim Nijssen (2jr) en Marina de RooijGoossens (1jr). Mart Schrauwen verklaart namens de commissie dat e.e.a. prima in orde en goed verzorgd is. Hij
stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen. Het financieel jaarverslag is goedgekeurd.
4.c
Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie: Mart Schrauwen zit 3jr in deze commissie en moet dus stoppen.
Michel van Dorst meldt zich aan als nieuw lid voor de kascontrolecommissie.

5.

jaarverslag 2020; secretaris Jack de Rooij

Het volledige jaarverslag van de secretaris is te vinden op de website van NEO. De secretaris beperkt zich tot het
voorlezen van een samenvatting, aangevuld met enkele foto’s die op ieders scherm worden gedeeld. Hij verwijst
vooral naar de activiteiten die in 2020 wél door konden gaan, ondanks de beperkingen t.g.v. corona. In het
uitgebreide jaarverslag is in het jaaroverzicht ook terug te vinden welke activiteiten zijn afgelast of uitgesteld.
Hierna wordt een korte pauze ingelast (Kopje koffie, drankje, beentjes strekken, toiletbezoek, e.d.)

6.

bestuursverkiezing

Jack de Rooij en Jan Dekkers zijn periodiek aftredend. Jack stelt zich nog één termijn herkiesbaar. Jan stelt zich
niet opnieuw herkiesbaar. Inclusief de 2 ‘vacatures’ zijn er 3 bestuurszetels beschikbaar. Er zijn 3 aanmeldingen:
Anke Smeekens, Ilona van Opdorp en Koert Gobbens. Anke gaf vorig jaar al aan geïnteresseerd te zijn in een
bestuursfunctie en is ingegaan op het aanbod om alvast de maandelijkse bestuursvergaderingen bij te wonen.
Pagina 1 van 3
NEO notulen jaarvergadering 2021

Sinds oktober 2020 wonen ook Ilona en Koert deze vergaderingen bij. De voorzitter stelt aan de vergadering voor
Jack zonder stemming (bij acclamatie) te herbenoemen. De vergadering stemt hiermee in. Vervolgens stelt de
voorzitter aan de vergadering voor ook de drie nieuwe kandidaten bij acclamatie te benoemen. Dit wordt eveneens
goedgekeurd. Patrick licht toe dat Koert en Ilona hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de functies van
resp. voorzitter en secretaris. Het is de bedoeling dat Koert in de loop van 2021 de functie van voorzitter overneemt
en Ilona zal m.i.v. 2022 de functie van secretaris gaan vervullen. Daarna richt de voorzitter zich tot Jan Dekkers,
die zich als bestuurslid met name heeft ingezet m.b.t. de jeugdopleiding, schoolorkest en het opzetten van een
opleidingsplan. Bedankt namens bestuur en leden, ook deze keer (via-via) met bloemetje !

7.

contributie en lesgeldbijdrage

Het bestuur stelt voor de contributie m.i.v. 1-1-2021 niet te verhogen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
7a)

contributie:
m.i.v. 2020
blijft in 2021
leden Ha-T-M
180,00 euro
180,00 euro
(geen verhoging)
rustende leden
55,00 euro
55,00 euro
(geen verhoging)
kortingsregel 3de lid (50% contributie) en 4de lid (contributievrij) voor laagste contributiebedrag blijft gelden.

M.b.t. de lesgeldbijdrage gaat het bestuur e.e.a. nog nader uitwerken/onderzoeken. Dit is mede afhankelijk van een
eventuele verlenging van de lestijd (is nu 20min per wk per leerling) en de subsidie/bijdrage muziekonderwijs van
de gemeente. Dit zal mogelijk tot een verhoging van de lesgeldbijdrage leiden. Als hieromtrent meer bekend is
zullen de ouders van leerlingen worden uitgenodigd om e.e.a. nader toe te kunnen lichten.
7b)

lesgeldbijdrage
blokfluitleerlingen (max. 2jr)
per leerling (nivo A/B)

8

schooljaar 2020-2021
150,00 euro
220,00 euro

wordt v.w.b. 2021-2022
n.t.b
n.t.b.

bestuur / beleid

8.a
schoolorkest en opleidingsplan.
Jan licht het opleidingsplan toe. Vanaf de eerste aanmelding bij het schoolorkest, inclusief doorstroming naar
opleidingsorkest De Notenkrakers, jeugdorkest en het harmonie A-orkest van NEO. Dit is verder te uitgebreid om
geheel te vermelden in deze notulen. Het opleidingsplan is eveneens te vinden op de website van NEO.
vraag Tim:
antwoord (JD):
vraag Pieter:
antwoord (JD):

zijn er beperkingen m.b.t. instrumentenkeuze?
uiteraard alleen instrumenten die we binnen de harmonie kennen. We proberen daar in te sturen,
maar in feite geen beperkingen. Wachtlijsten voor bepaalde instrumenten is niet wenselijk;
is 23 jr v.w.b. doorstroming naar het A-orkest een harde grens?
Nee, dit is een richtlijn (gebaseerd op voorbeeld-opleidingsplan). Talent gaat vóór leeftijd;

8.b
subsidie gemeente
Het subsidiebeleid van de gemeente Rucphen m.b.t. “Amateuristische Kunstbeoefening” gaat wijzigen. Jack licht
e.e.a. toe. Tot en met 2020 kreeg elke muziekvereniging een vast bedrag; afhankelijk van het aantal onderdelen en
niet gerelateerd aan het aantal leden. De gemeente gaat m.i.v. 2021 een bedrag per (actief) lid uitkeren; het totaal
beschikbare budget wordt gedeeld door het totaal aantal actieve leden van alle muziekverenigingen en elke
vereniging krijgt evenredig uitgekeerd. I.v.m. grote verschillen t.o.v. de oude regeling geldt een overgangsregeling.
Op initiatief van o.a. KNA en NEO hebben de muziekverenigingen inmiddels onderling overleg gehad. Dit voorstel
van de gemeente is erg nadelig voor m.n. de kleinere verenigingen en biedt onvoldoende houvast en perspectief.
Zij hebben een ander voorstel voorgelegd aan de wethouder. Daarbij krijgt de vereniging een vast bedrag per
onderdeel (harmonie-drumband/slagwerkgroep-majorette) en een variabel deel, zijnde een vast bedrag per aantal
actieve leden. Dit voorstel is ged. gebaseerd op de aanbeveling van de KNMO. De wethouder is positief. Het wordt
komend (voor)jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Na goedkeuring treedt het op z’n vroegst in 2022 in werking.
8.b
sponsorcommissie
Patrick legt uit dat, zoals het er nu naar uitziet, inkomsten door activiteiten zoals oud-papier, kermis, braderie e.d. in
de toekomst zullen afnemen. Daartegenover krijgen we wel steeds te maken met toenemende kosten. We kunnen
en willen de verschillen niet alleen d.m.v. verhoging contributie compenseren. Vraag aan de leden om na te denken
op welke wijze ‘n sponsorcommissie daarin iets kan betekenen en wie er plaats in zouden kunnen en willen nemen.
vraag Tim:
specifiek alleen op zoek naar “sponsoren”, of meer “fondsenwerving” in het algemeen?
antwoord (PS): uiteraard meer algemeen; dus wellicht is “fondsenwerving” een betere omschrijving;
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9
9.a

evaluatie en vooruitblik activiteiten
evaluatie 2020:

Er zijn bijna geen fysieke activiteiten geweest, wel digitale alternatieven. De volgende reacties vanuit de leden:
Michel B:
Lizet & Bas:
Marnel:
9.b

heel trots op onze vereniging v.w.b. hetgeen we afgelopen jaar wél gedaan hebben;
video / zoomrepetities was eigenlijk ook wel leuk en leerzaam. Welllicht opnieuw oppakken?
eens met vorige reacties. Daarnaast is ook de kwis van a.s. zondag erg leuk initiatief !

jubilarissen 2020:

De huldiging van onze jubilarissen in 2020 is t.g.v. corona-maatregelen diverse malen uitgesteld. Aanvankelijk
gepland tijdens ‘release’ alternatief GMC (28 nov, later 23 jan.), later verplaatst naar de ALV (vandaag 18 febr.).
Huidig voorstel is de jubilarissen van 50jr en langer lidmaatschap persoonlijk te benaderen om hun
insigne/oorkonde te overhandigen. Samen met overige jubilarissen uitgebreide huldiging na kerstconcert 2021.
9.c

activiteiten 2021:

Voor het komend jaar staan diverse activiteiten gepland. Met name v.w.b. hetgeen komend voorjaar gepland staat
is het uiteraard nog onduidelijk wat wel/niet en op welke wijze door kan gaan. Onder voorbehoud:
- Eldorado (13 t/m 16 mei); organisatie heeft aangegeven dat het doorgaat, maar nog niet duidelijk in welke vorm;
- Anjercollecte (v.a. 30 mei); dit jaar wederom digitale collecte;
- NEOKampweekend: 4-5-6- juni;
- ‘feelgood’ buitenconcertje; datum begin juli (n.t.b.), vóór de zomervakantie;
- GMC 6 november 2021;
- concert Gerard van Maasakkers 27 november 2021;
- themaconcert (“Alice”) is verplaatst naar voorjaar 2022;
Rob Sloekers (dirigent harmonie A-orkest) licht kort toe opwelke wijze hij weer met het A-orkest aan de slag gaat
zodra de omstandigheden dat toelaten; e.e.a. zoals besproken binnen de Artistieke Commissie. Hij verwijst o.a.
naar de muziekkeuze voor het A-orkest (en de geplande zoomsessies waarin meer uitleg volgt), naar het idee
m.b.t. promofilmpje “Hier heur ik thuis” voor het harmonie A-orkest en het ‘concept’ programma voor NEO in het
algemeen. Op zijn verzoek is de volledige tekst als bijlage bij dit verslag gevoegd.
9.d

“Net-geen-pubkwis” NEO (zondag 21 febr)

Staat gepland a.s. zondag 21 februari, vanaf 14.00u ’s middags. Er hebben zich 17 teams (max. 4 personen)
aangemeld. De deelnemers ontvangen vooraf ‘n ‘pretpakketje’; vooral voor de fun en gezelligheid.

10.

rondvraag

Tim:

vraag m.b.t. opleidingsplan; goed en mooi plan, maar het eindigt bij 23jr. Enkele jaren geleden is
voorgesteld o.a. masterclasses te organiseren. Bijv. beroepsmuzikanten uitnodigen om ook
na je 23ste bij te kunnen leren. Gaan we daar nog iets mee doen?;
antwoord (PS): het is zeker de bedoeling daar iets mee te doen; staat op de ‘todo-lijst’;

Lieske:

mededeling: momenteel bezig met inscannen van de nieuwe muziekpartijen. Mochten partijen
onduidelijk of onscherp zijn, dan even laten weten aub. Dan kun je de originele partij krijgen;

11.

sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit deze digitale vergadering met de Christelijke Groet.

voorzitter, P. Smeekens
bijlagen:

secretaris, J. de Rooij

- presentielijst / overzicht ingelogde leden
- toelichting Rob Sloekers
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bijlage 1

Aanwezigen (ingelogd) digitale Jaarvergadering NEO 18-02-2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Patrick en Lieske
Smeekens
Jack de Rooij
Toos van Dongen
Jan Dekkers
Claudia en Kim de Rooij
Anke Smeekens
Liesbeth Aldelhof
Simone + Sarah Tuyl
Ilona van Opdorp
Koert Gobbens
Pieter van Dorst
Ries van Dorst
Petra Nijssen
Mart Schrauwen

15. Johan en Ghislaine
Marquering
16. Rob Sloekers
17. Carola Bruijns
18. Len Ketelaar
19. Fred Nijpjes
20. Rob Smits
21. Bas en Marina de Rooij
22. Martijn van Dorst
23. Martijn Hendrickx
24. Michel Bulkmans
25. Jouke en Job Struijs
26. Jean-Paul en Brigitte
Matthijssen
27. Arno van Dongen

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Istvan Smeekens
Tim Nijssen
Pieter van Dorst
Corné Pas
Lizet en Bas Nijssen
Marnel de Rooij
Iris Smeekens
Michel v Dorst
Sander van Dorst
Anja Geleijnse
Angela Bruijns
Joris van Opdorp
Johan Goorden
Elma Speek
Jack Goossens

bijlage 2

Kort praatje voor Jaarvergadering NEO…

(Rob Sloekers)

Daar waar ik recent een introductie heb gehouden over het gekozen repertoire wil ik jullie juist nu danken voor
jullie onvoorwaardelijke muzikale steun bij de projecten. Niet voor iedereen mogelijk of gewenst om hier bij aan
te sluiten, maar we hebben echt in grote getalen de spreekwoordelijke bal in het spel gehouden. Saamhorigheid,
daar gaat het om. Met een paar hele mooie en bijzondere resultaten dit afgelopen jaar. Proficiat NEO. Een
vereniging met een muzikale ruggengraat.
Voor nu gaan beetje bij beetje proberen ook het (thuis) oefenen weer op te pakken. We hebben hiervoor, na
overleg met het AC (de artistieke spreekbuis van het orkest) een tweetal zoomsessies georganiseerd. Komende
twee weken ga ik de partituren wat meer uitleggen. Ik geef een doorkijk in de twee nieuwe partituren en jullie
partijen. Zodat dit het oefenen iets vergemakkelijkt. Niemand hoeft iets voor te spelen. Geen zorgen.
Het grootste doel tot aan de vakantie is proberen weer aan de gang te gaan. Geen dwingende projecten, maar
lekker weer samen muziek-maken en het orkest-gevoel weer proberen op te pakken. Zodra we enig zicht krijgen
op wat er mag (repeteren met hoeveel en wanneer), gaan we ook proberen kort voor de zomervakantie nog een
low-key openlucht concertje te organiseren. Maar dan moet het mogen. Aanvullend repertoire (snel speelbaar) of
uit de map wordt dan snel opgepoetst. Gewoon lekker blazen. Ondertussen, als er zich een kans voor doet om
de resterende partijen van NOAH’s Ark in te spelen dan proberen we dat. Er ligt nog een mooie film op ons te
wachten. Maar dit is niet de hoofdzaak.
Na de vakantie zullen we goed met onze zusterverenigingen moeten gaan kijken of het GMC in wat voor vorm
dan ook een optie is. Dit is nog uitermate onzeker. Wel willen we ons na de vakantie gericht gaan inzetten voor
het Gerard van Maasakkers concert in november en een traditioneel kerstconcert op 2e kerstdag. Traditioneel is
in onze ogen (AC) een ongecompliceerd concert; mooie stukken gespeeld door alle onderdelen van NEO. In
April 2022 zouden we ons uitgestelde jubileum-concert opnieuw leven in willen blazen. Dit dan op basis van de
ingezette project-thematische koers. Verder werken we nog aan een kleine verrassing. Dat is de cliff hanger voor
nu. Kortom, Corona slaat ons niet uit het veld. We kijken vooruit en maken van onze donderdag weer de ‘heilige’
muziekavond en blijven toewerken naar mooie concerten. Hoe dan ook.

