
Conceptverslag ALV van de Vrienden van het Lied op 13 april 2019 

 

Tijd & Plaats: 11.00-13.00 uur. De Witte Huisjes, Kerkpad 3, Bunnik 

Aanwezig: Frank Bakx, Marie-Louise Beerling, Dick Buld, Eugenie en Arie-Jan 

Ditewig, Frans Eggink, Jaap Heins, René den Hertog, Irene Kleijwegt, Aat 

Klompenhouwer, Cora en Kees de Kovel, Lodewijk Meeuwsen, Bart en Marijke 

Muuse, Ed Nozeman, Leo Samama, Wilma van de Stappen, Teuny van 

Wijgerden, Koen en Dees Wilgehof-Sodaar. Hilda Wouwenaar 

Afwezig met bericht: Ineke Baart, C.T. Buiter, Annemart Franken, Francine van 

der Heijden, Dirck Heijerman, Bertien Keijser, Robert Koch, Dinant Krouwel, 

Annette Ovink, Diet Sijmons, Ellen Steffers-Dekker, Leny Witvliet- van den 

Berg,  

 

1. Opening  

Om 11.00 uur opent voorzitter Aat Klompenhouwer de vergadering. Hij 

heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij overhandigt een boeket aan de 

secretaris, die een vervelend jaar achter de rug heeft.  

Mededelingen: de nieuwe Liedvriend (die deze week bezorgd is) is 

beeldschoon, met complimenten aan de makers.  

- Het Lied-duo-IVC gaat dit jaar niet door, evenals het ISLDC, dat dit jaar 

geannuleerd is. 

- Er zijn twee extra punten op de agenda: Voorstel voor een jaar gratis 

lidmaatschap voor alle jongeren tot en met 27 jaar, met een voorstel voor 

een flyer. En de installatie van Marie Louise Beerling als lid van het 

programma-team. 

 

2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 14 april 2018  

Het verslag van de ALV van 14 april 2018 wordt doorgenomen. Hilda 

merkt op dat op pagina 4 het woord ‘mond-op-mond reclame’ vervangen 

dient te worden door: mond-tot-mond reclame. 

 

3. Verenigingsjaar 2018 
- Inhoudelijk jaarverslag 2018: Het verslag wordt doorgenomen. Er zijn 

geen opmerkingen of aanvullingen. 

- Jaarrekening 2018: de jaarrekening 2018 en de toelichting worden 

doorgenomen. De penningmeester licht toe dat er in 2018 geen groot 

project was, en dat het jaar naar omstandigheden inhoudelijk ‘naar 
tevredenheid’ kon worden afgesloten. Het verlies, dat net als in 2017 werd 

veroorzaakt door de afname van de subsidies en het dalend ledental, kon 

met de gelden uit de nalatenschap van de heer Pannebakker worden 

gecompenseerd. Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen.  

- Verslag kascommissie: de kascommissie bestaat in 2019 uit de volgende 

leden: Hilda Wouwenaar en Bart Muuse. Ed Nozeman was als derde man 



een reservelid, voor het geval, dat een van de leden onverhoeds niet 

beschikbaar zou zijn. Het voorstel van de kascommissie is, dat nu het 

oudste zittende lid wisselt en dat de derde man doorschuift voor deelname 

aan de kascommissie voor de ALV in 2020. Aat brengt dit voorstel 

vervolgens in stemming. De ALV stemt ermee in. Dat betekent, dat voor 

2020 de kascommissie bestaat uit Hilda Wouwenaar en Ed Nozeman. 

Frans Eggink biedt aan om reserve-lid te zijn.  

De discussie volgt, of deze extra toevoeging in de statuten moet worden 

opgenomen. De conclusie is, dat de toevoeging van een reserve-lid 

vermeld kan worden in het huishoudelijk reglement en dat niet een 

wijziging van de statuten (en een bezoek aan de notaris) noodzakelijk is.  

Hilda leest vervolgens de verklaring van de kascommissie voor. De 

kascommissie stelt voor de leden van het bestuur decharge te verlenen. De 

vergadering gaat met applaus akkoord met het verslag van de 

kascommissie. Hilda meldt, dat door computerproblemen de getekende 

verklaring nu niet beschikbaar is en dat deze later verzonden wordt aan 

het bestuur. Aat dankt de penningmeester en de kascommissie voor hun 

inzet.  

 

4. Bestuurszaken 
- Voorstel voor verhoging van het lidmaatschapsgeld in 2020: Aat licht 

toe, dat er sinds 6 jaar geen verhoging is geweest van het lidmaatschaps-

geld.  

Een vraag van Hilda: zij mist de aankondiging van dit voorstel in de 

agenda. De verklaring is als volgt: het voorstel voor de verhoging van het 

lidmaatschapsgeld is uitgewerkt en onderbouwd in de begroting voor het 

jaar 2020.  Een vraag van Gerry: kunnen bij een hoger lidmaatschapsgeld 

de consumpties weer inclusief zijn? Cora de Kovel meldt, dat in Nunspeet 

een bijdrage (aangemoedigd, op vrijwillige basis) in een roze spaarvarken 

heel goed werkt. Aat licht toe, dat er verschillen zijn tussen de regio’s, en 

dat de contactpersonen kunnen kiezen op welke wijze zij de consumpties 

aanbieden. De ALV stemt in met de in de begroting 2020 genoemde 

verhoging van het lidmaatschapsgeld. Cora vraagt of voor de losse 

concerten een rond bedrag kan worden gekozen. Dit wordt in het bestuur 

besproken.  

- Voorstel voor heffing administratiekosten bij leden die geen 

incassomachtiging hebben gegeven: de vergadering gaat akkoord met een 

heffing voor leden zonder incassomachtiging, mits bij de aankondiging 

een positieve insteek wordt gekozen.  

- Voorstel voor een jaar gratis lidmaatschap voor alle jongeren tot en met 

27 jaar: na een advies van de RAA om de deelname van jongeren te 

vergroten stelt het bestuur voor om jongeren tot en met 27 jaar een jaar 



lang gratis lid te laten zijn. De vergadering stemt in met het voorstel. De 

promotie-activiteiten worden hieronder in punt 7: RAA genoemd.  

- Vraag: kan de ANBI-status bijdragen tot meer giften en een betere 

financiële positie van de VvhL? Aat licht toe, dat een ANBI-status sinds 

enkele jaren moeilijk te verkrijgen is; er is wel een regeling, dat 

mecenassen met een 5-jaarsovereenkomst de giften kunnen aftrekken bij 

de aangifte inkomstenbelasting. Leo licht toe, dat het soms voor een 

vereniging wel mogelijk is om een ANBI-status te krijgen door een 

separate Steunstichting in te stellen.  

 

5. Financiën 2019-2020 
Het financieel overzicht 2013-2020 met toelichting wordt doorgenomen. 

- Herziene begroting 2019: Frans Eggink merkt op dat er aan de 

kostenkant weinig bij te stellen is; maar het effect van meer advertenties 

kan positief zijn. Aat antwoordt, dat het werven van advertenties de laatste 

jaren weinig aandacht kreeg, en dat dat nu weer meer in de picture is. Ed 

Nozeman is van mening, dat de Liedvriend extra duur is, en dat dit niet 

past bij een dalend ledenaantal en een stijgend tekort. Hij stelt voor de 

kostenpost ‘Liedvriend‘ ter discussie te stellen. Aat meldt, dat de huidige 

oplage 1500 exemplaren is, en dat dit het visitekaartje van de Vereniging 

is. Leo vraagt, hoeveel leden de Liedvriend digitaal zouden willen 

ontvangen. Jongeren willen geen papier, ze lezen de website (waar de 

Liedvriend ook op staat). Het is niet bekend, hoeveel leden de Liedvriend 

graag op de mat willen hebben. Het bestuur overweegt een onderzoek 

naar de wensen voor een digitaal abonnement en zet dit punt binnenkort 

op de bestuursagenda. Koen Wilgehof meldt, dat de kosten niet in het 

aantal exemplaren zitten, maar in het instellen van de drukplaten. Hij 

verwacht, dat de inzet op advertentie-werving meer effect heeft om de 

kosten te drukken. Hij wil graag een lijst met advertentie-contactpersonen, 

om deze personen/instellingen te bellen. Irene vraagt, hoe de pagina’s te 
vergroten zijn via de website. Koen en Dees leggen uit, dat via de ISSUU 

site de pagina’s schermvullend kunnen worden gemaakt.  

- Begroting 2020: Ed Nozeman vraagt, of het aantal concerten per regio 

gelijk blijft in 2020. De penningmeester meldt, dat dit zo is, als het 

ledenaantal gelijk blijft. Een volgende vraag gaat over de extra kosten 

door de BTW-verhoging. De penningmeester antwoordt, dat de verhoging 

van de BTW al in de begroting is verwerkt. Een bijzonderheid is, dat de 

nieuwe Liedvriend 36 pagina’s telt (8 pagina’s meer dan de vorige editie) 
en daarmee onder het lage BTW-tarief valt.  

Dick Buld vraagt of er extra inkomsten kunnen worden gegenereerd door 

het programma tegen betaling te verstrekken? Deze keuze is nu niet 

gemaakt, maar het is een mogelijkheid voor de toekomst.  

De begroting heeft de instemming van de vergadering.  



 

6. Commissie Concerten 
- Concertoverzicht en concertanalysecijfers van 2018: het overzicht van 

de concertgegevens wordt rondgedeeld. Een toelichting op het overzicht 

wordt gegeven door Ed Nozeman. Het aantal concerten is iets gestegen, 

naar 65 in 2018. Het aantal betalende bezoekers is afgenomen en de 

kosten zijn gestegen, door een hogere stembijdrage en meer honoraria (er 

waren in 2018 max zes concerten met meer dan twee solisten). Aat 

benoemt zijn zorgen over de teruggang van 64 leden in 4 jaar. Een extra 

actie voor ledenwerving zal er zijn op de Dag van het Lied, met een 

vriendentafel, bemand door vrijwilligers die dan actief zijn voor 

ledenwerving.  

- Installatie Marie-Louise Beerling als lid van het programma-team: 

Ingaande april 2019 heeft Alexandra d’Espinoza haar taken als lid van het 

programmateam van de Commissie Concerten moeten neerleggen. 

Gelukkig is er een opvolger gevonden: Marie Louise Beerling. Zij wordt 

met instemming van de ALV geïnstalleerd als lid van het programma-

team 

 

7. Raad van Advies voor Artistieke zaken  
- Lodewijk Meeuwsen geeft een toelichting over de plannen van de 

nieuwe RAA, met als doel om de interesse van nieuwe jonge leden te 

wekken, waarbij ze zich betrokken voelen en gaan meedenken. Door meer 

gebruik van sociale media, door actief contact met studenten en docenten 

van de conservatoria op te nemen, en activiteiten voor en door jongeren te 

organiseren. Leo vult aan, dat het er om gaat om bij de jongeren de liefde 

voor het lied te vergroten, waarbij het lied breder wordt gezien dan alleen 

het Romantische Lied.   

- voor de promotieronde bij de conservatoria heeft Francine van der 

Heijden een voorstel voor een flyer gemaakt. Deze wordt rondgedeeld. De 

ALV stemt in met de flyer. Koen Wilgehof biedt aan om te kijken naar de 

tekst, met name naar hoe je jongeren aanspreekt.   

 

8. Liedvriend, Nieuwsbrief en website 
- Liedvriend: De complimenten over de nieuwe Liedvriend zijn al 

besproken onder punt 1 van de agenda. En de vraag over de afweging 

tussen papieren versie of alleen een digitale versie werd besproken onder 

punt 5: Financiën.  

- Website: Koen Wilgehof biedt aan, om mee te denken over een vorm 

waarin we meer mensen aanspreken. 

 

 



9.  Rondvraag en sluiting 
- Vraag van Irene Kleijwegt: Is het mogelijk om een jeugdbestuurlid in 

het bestuur mogelijk te maken? Dit idee wordt door allen toegejuicht. 

- Vraag van Jaap Heins: is het een idee om na de vergadering een recital te 

organiseren? Aat meldt, dat dit in het verleden gebeurde, maar dat er te 

weinig luisteraars waren, en ook was het concert te kostbaar voor weinig 

deelnemers.  

- Toelichting van Frank Bakx: een nieuw ledenadministratiepakket 

(Banster) wordt momenteel onderzocht op mogelijkheden en 

toepasbaarheid, samen met Wilma van der Stappen en Annette Ovink. Dit 

pakket heeft voor de toekomst als extra optie een Ledenportaal, waarin de 

leden hun gegevens kunnen inzien en wijzigen.  

- Vraag van Irene Kleijwegt: is het mogelijk om iets met gegevens van de 

duur van het lidmaatschap te doen? Zij meldt, dat deze data pas ingevoerd 

zijn bij de digitalisering en dat dus mogelijk niet alle gegevens compleet 

zijn. 

- Verzoek van de voorzitter: Aat vraagt de hulp van de leden, om 

bestuursvacatures te vervullen. Hij nodigt allen uit om naar de Dag van 

Lied op 18 mei te komen.  

- Met dank aan alle aanwezigen sluit de voorzitter om 13.15 uur de 

vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende vergadering : 

 

DB-vergadering 1 mei, 09.30 uur, per Skype. 

DB-vergadering 12 juni, 10.00 uur, per Skype 

 

ALV 2020: zaterdag 18 april 11.00 uur – 13.00 uur in De Witte Huisjes, Bunnik 


