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NOTULEN JAARVERGADERING 2022 
RKKE HARMONIE NEDERLAND EN ORANJE RUCPHEN 

 
 
Datum:  donderdag 24 februari 2022 
Tijd:  20.00 uur 
Plaats:  Agora en digitaal via Zoom 

 
Aanwezig:  Bestuur NEO (9):  

Koert Gobbens, Toos van Dongen, Jack de Rooij, Patrick Smeekens, Liesbeth Aldelhof, Simone Tuijl, Anke 
Smeekens, Claudia de Rooij en Ilona van Opdorp 

 
  Leden aanwezig in Agora (24): 

Mart Schrauwen, Martijn Buijs, Joris van Opdorp, Petra Nijssen, Martijn Hendrickx, Lieske Smeekens, 
Leo Melissen, Johan Marquering, Ghislaine Marquering, Bas de Rooij, Marina de Rooij, Fieny Koevoets,  
Istvan Smeekens, Jan Dekkers, Michel Bulkmans, Stef Goossens, Bas Nijssen,  
Lizet Nijssen, Ries van Dorst, Anja Geleijnse, Henk van Oosterbosch, Johan Goorden, Manon van Dorst 
en Martijn van Dorst 

 
Leden aanwezig via Zoom (4):  
Len Ketelaar, Iris Smeekens, Michel van Dorst en Jouke Struijs 

 
Leden afwezig met afmelding (14): 
Sander van Dorst, Kim de Rooij, ouders Isis en Noor van Dongen, Marian Sijmens, Jean-Paul 
Matthijssen, Brigitte Matthijssen, Pieter van Dorst, Ilse Elsten, Jack Goossens, Marco Struijs, Arno van 
Dongen, Elma Speek, Rob Sloekers en Corné Pas 
 
Niet afgemeld:  
Alle overige, niet aanwezige leden van NEO.  

 
 
1. Opening 

De voorzitter, Koert Gobbens, opent de vergadering met de Christelijke Groet: ‘Geloofd zij Jezus Christus’;  
de rest antwoordt: ‘In aller eeuwigheid Amen’. Deze jaarvergadering heeft een hybride vorm, via Zoom volgen 
een aantal leden de vergadering digitaal. Koert heet alle leden welkom. Dit is voor Koert de allereerste 
jaarvergadering als voorzitter. Hij richt een woordje tot Patrick, Lieske ontvangt een bos bloemen.  
Ook het afgelopen jaar was door Corona een gek jaar. Koert bedankt iedereen voor de steun en flexibiliteit.  
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Ingekomen stukken: afmeldingen voor deze jaarvergadering.  
Verder geen mededelingen of ingekomen stukken.  
 

3. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 18 februari 2021 
Op pagina 1 staat per abuis Anke Struijs ipv Anke Smeekens.  
Inhoudelijk verder geen op- of aanmerkingen.  
De notulen van de jaarvergadering d.d. 18-2-2021 worden vastgesteld.  
 
 
 



Notulen jaarvergadering NEO 2022 
 

2 

4. Jaarverslag 2021 penningmeester en kascontrole 
a) Jaarverslag penningmeester (Toos van Dongen) 
Toos licht het financieel verslag over 2021 nader toe. Er zijn geen vragen.  
 
Vraag Johan Marquering: worden de nieuwe uniformen in één keer afgeschreven? 
Antwoord Toos: eerste jaar €27.000 afgeschreven. Er staat nog €15.000 op de balans die over 10 jaar wordt 
afgeschreven.  
 
b) Verslag kascontrolecommissie  
Tim Nijssen (3jr), Marina de Rooij (2jr), Michel van Dorst (1jr).  
Tim verklaart namens de commissie dat e.e.a. piekfijn in orde is. Hij stelt de vergadering voor, de 
penningmeester decharge te verlenen. Het financieel verslag is goedgekeurd.  
 
c) Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie:  
Tim zit 3 jaar in de commissie en moet stoppen.  
Bas Nijssen meldt zich aan als nieuw lid voor de kascontrolecommissie.  
 

5. Jaarverslag 2021 secretaris (Jack de Rooij) 
Jack leest zijn 21e en tevens laatste jaarverslag voor met enkele foto’s die op het scherm worden gedeeld.  
Koert richt een woordje tot Jack en bedankt hem voor de 21 jaren als secretaris! Gelukkig blijft Jack als 
bestuurslid nog actief. 
Namens bestuur en leden krijgt Jack als meer dan verdiend cadeau, een schrijfmap en gegraveerde pen 
aangeboden. Bedankt Jack, voor alles wat je als secretaris voor NEO hebt betekend.  
Ilona van Opdorp neemt de functie als secretaris vanaf heden van Jack over. 
 

6. Bestuursverkiezing 
Toos van Dongen en Anke Smeekens zijn periodiek aftredend. Beiden stellen zich opnieuw herkiesbaar. Er zijn 
geen vacatures binnen het bestuur. Tevens zijn er geen nieuwe aanmeldingen binnen gekomen.  
De voorzitter stelt voor aan de vergadering Toos en Anke zonder stemming (bij acclamatie) te herbenoemen; de 
vergadering stemt hiermee in. Proficiat Toos en Anke! 
 

7. Contributie/bijdrage lesgeled 
Het bestuur is voornemens de contributie niet te verhogen.  
Wel is het voorstel om de lesgeldbijdrage voor muziekles (vwb blaasinstrumenten) te verhogen. De 
lesgeldbijdrage is nu €240,- en wordt €300,- per jaar, vanaf schooljaar 2022-2023.  
De reden hiervoor is dat we de lestijd (vwb blaasinstrumenten) willen verlengen, van 20 naar 30 minuten per 
week. De ouders van leerlingen zijn hieromtrent eind 2021 reeds geïnformeerd tijdens een infoavond en de 
ouders die hier niet bij aanwezig konden zijn, hebben hier een verslag van ontvangen.  
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen hierover.  
Het voorstel wordt aangenomen bij acclamatie.  
 
Contributie  2021   2022 
Leden Ha-T  €180,-   €180,- 
Rustende leden  €55,-   €55,- 
Kortingsregel 3e lid (50% contributie) en 4e lid (contributievrij) voor laagste contributiebedrag blijft gelden.  
 
Lesgeldbijdrage  2021-2022  2022-2023 
Per leerling slagwerk €240,-   €240,- 
Per leerling blaasinstr €240,-   €300,- 
 

8. Bestuur/beleid 
a) Opleiding  
er is een opleidingsplan gemaakt door Anke, Simone en Liesbeth.  
b) Subsidie 
de subsidie die we als NEO ontvangen, was altijd een vast bedrag (t/m 2020). Vanaf 2021 wordt de subsidie 
berekend per vereniging, per actief lid. In de ALV van 2021 is hier uitgebreide uitleg over gegeven door Jack. 
c) Sponsorcommissie (Martijn Buijs, Jean-Paul Matthijssen, Patrick Smeekens, Fred Nijpjes, Koert Gobbens) 
De choco voor NEO actie (chocoladeletters) was een groot succes wat potentie heeft voor de toekomst. De 
aanschaf van een 4e pauk staat op het lijstje, waar misschien een actie aan kan worden gekoppeld.  
d) Missie-visie document NEO 
Koert heeft een missie-visie document opgesteld voor NEO, deze licht hij toe tijdens de vergadering.  
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9. Evaluatie en/of vooruitblik evenementen 

Evaluatie: we kunnen terugkijken, ondanks Corona, op evenementen die door konden gaan!  
Waaronder o.a. Picknick-concert bij de fam. Bruijs, een jeugddag ipv een jeugdkamp, het GMC.  
Vooruitblik: Concert met Gerard van Maasakkers, zomerconcert met huldiging met (heel veel) NEO-leden, 
jeugdkamp, traditioneel kerstconcert.  
 
Leo en Pieter krijgen een bedankje, voor hun jarenlange inzet voor de rikavonden!  
Leo en Pieter; bedankt! 
 

10. Rondvraag 
Martijn van Dorst: 
Tijdens de Corona-periode, zijn er een aantal (promotie)filmpjes gemaakt voor NEO. (bijvoorbeeld voor Gerard 
van Maasakkers, kerstwens Koert). Martijn benadrukt dat hier ook zeker buiten Corona, gebruik van kan worden 
gemaakt! 
 
Anja Geleijnse: 
Tijdens de Corona periode heeft Eline van Gastel een aantal filmpjes opgenomen. Eline heeft een visuele 
beperking en dat maakt het zo bijzonder! Deze zijn op te zoeken via de site van de BBM.  
 
Michel Bulkmans:  
Is er nog een vervolg gegeven aan het schoolorkest wat moest stoppen tijdens de Corona periode? 
Anke: we zijn op dit moment het jeugdbeleidsplan aan het finetunen, hierin wordt o.a. verder uitgewerkt om een 
schoolorkest op te gaan starten.  
 
Leo Melissen: 
Wat te doen met het oude uniform? 
Mochten we nog een keer naar buiten gaan voor een rondwandeling, zullen de oude uniformen hiervoor gebruikt 
gaan worden.  
 

11. Loterij donateurs 
50 euro:  
Fam. Kools, fam. Willemen, fam. Zopfi.  
20 euro:  
Fam. Mensen, fam. Remeijn, fam. Martens, fam. van Dorst, fam. van Hogeloon, fam. Lahaije.  
 

12. Sluiting 
Koert dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering met de Christelijke groet. 
 
 
 

 


