
 

Verslag ALV van de Vrienden van het Lied op 15 augustus 2020 

 

Tijd en plaats: 11.00 – 13.00 uur in Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 2D24 te Ede 

 

Aanwezig: Aat Klompenhouwer (voorzitter) en Lenie Klompenhouwer, Frank Bakx 

(penningmeester), Leo Samama, Hilda Wouwenaar, Koen Wilgehof, Dinant Krouwel, Ed 

Nozeman, Cora de Kovel, Kees de Kovel, Marijke Muuse, Frans Eggink, Annette Ovink, Mette 

Lise Boumeester, Geessien Hutten, Hanneke Taat, Lodewijk Meeuwsen, Anne Mart Franken, 

Lille Vreeman, Roel van Kuppevelt, Wilma van der Stappen (verslag), 

Afwezig met bericht: Teuny van Wijgerden (secretaris), Robert Koch, Eugenie Ditewig, Marie-

Louise Beerling, Francine van der Heijden, Bart Muuse, Maarten Hillenius, Irene Kleijwegt, 

Mien Kaskens, Jakobijn Angenent, Herman Stekhoven, Ineke Baart, Thea Ekker, Diet Sijmons, 

Yolande Couweleers, Claudia Patacca, Ellen Steffers-Dekker, Bertien Keijser en Gerry Volker. 

 

  

1. Opening en mededelingen 

 

De voorzitter, Aat Klompenhouwer, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

Mededelingen: Frank Bakx geeft het woord aan Dinant Krouwel. Dinant spreekt Aat 

Klompenhouwer toe met een lofrede vanwege Aats vele verdiensten voor de liedkunst en de 

vereniging in het bijzonder. Het voorstel van het bestuur aan de ALV (minus de voorzitter) 

om Aat te benoemen tot erelid van de vereniging wordt met algemene stemmen en met 

applaus aangenomen. Annette Ovink overhandigt bloemen aan Aat, waarna Aat alle 

aanwezigen bedankt voor het in hem gestelde vertrouwen. 

 

Besluit: benoeming Aat Klompenhouwer tot erelid van de vereniging 

 

2. Verslag van de ALV van 13 april 2019 

 

Opmerkingen naar aanleiding van het verslag: 

• Bij punt 1 merkt Annette Ovink op dat het Lied-duo-IVC in 2019 wel is doorgegaan. De 

“international student liedduo competition” (ISLDC) was uitgesteld naar 2020 en heeft in 

maart 2020 zonder publiek plaats gevonden. 

• Ter aanvulling merkt Cora de Kovel bij punt 4 op dat het roze spaarvarken slechts één 

keer is gebruikt. Haar verzoek om te besluiten tot ronde toegangsprijzen voor concerten 

is in het bestuur besproken. De toegangsprijs is nu € 18,--. 
• Bij punt 4 merkt Wilma van der Stappen op dat in de praktijk voor het lidmaatschap voor 

Jonge Vrienden (jongeren en studenten) de leeftijd tot en met 30 jaar wordt gehanteerd. 

Voor Jonge Vrienden tot en met 27 jaar is het eerste jaar gratis. Op de website is dit 

aldus bekendgemaakt. 

https://www.vvhl.nl/aat-klompenhouwer-erelid/


 

Besluit: met inachtneming van bovenstaande opmerkingen wordt het verslag van 13 april 

2019 vastgesteld. 

 

3. Verenigingsjaar 2019 

 

a. Het jaarverslag 2019 wordt zonder nadere opmerkingen vastgesteld (Besluit) 

b. Jaarrekening 2019 met toelichting van de penningmeester, Frank Bakx. Het jaar 2019 is 

afgesloten met een negatief resultaat van € 10.275,-. Voorgesteld wordt om het negatief 

saldo ten laste te laten komen van bestemmingsreserve legaat, algemene reserve en 

bestemmingsreserve erfenis. Het vermogen neemt daardoor af met € 10.275,- Inzet van 

vermogen is geen structurele, gezonde, oplossing.  Als dit zo doorgaat is het over vier 

jaar over en uit. 

c. Verslag kascommissie 2019. De kascommmissie, bestaande uit Hilda Wouwenaar en Ed 

Nozeman, heeft op 18 juni 2020 de jaarlijkse financiële controle gehouden ten kantore 

van CJ Financiële service te Nijmegen in aanwezigheid van de penningmeester. De 

commissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen. Hilda Wouwenaar 

overhandigt het verslag van de kascommissie, getekend door de leden van de 

kascommissie op 28 juni 2020, aan het bestuur. De vergadering gaat akkoord met het 

verslag van de kascommissie. 

 

Besluit: de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld 

 

Naar aanleiding van het resultaat van de jaarrekening 2019 waarschuwt de voorzitter voor 

afkalving van het vermogen en de gestage daling van het ledenaantal. De vraag is hoe we 

deze ontwikkelingen kunnen keren teneinde een gezondere financiële basis te krijgen en het 

bestaan van de vereniging te borgen. Bijvoorbeeld door actiever leden te werven. Dat is 

volgens Annette Ovink al jarenlang een aandachtspunt ondanks alles wat er al gedaan wordt. 

Het enthousiasmeren en aantrekken van jongeren blijft een zoektocht, iets waarmee de 

Raad van Advies voor Artistieke zaken (RAA) druk bezig is. Leo Samama, lid van de RAA, stelt 

voor om in de herfst een ‘heidag’ te organiseren met verschillende doelgroepen en 

disciplines met als doel te komen tot een gezamenlijk meerjarenplan, rekening houdend met 

onze beperkte financiële middelen. Eerst de benodigde kennis vergaren: waarin is de 

vereniging onderscheidend; wat is er bijzonder aan het lidmaatschap van de vereniging; 

willen solisten uitdragen (bijvoorbeeld vermelding op eigen website) welke kansen zij dankzij 

de vereniging gekregen hebben; welke clubs, opleidingen, docenten willen we aanspreken 

en bereiken.  

Onderdeel van het plan van aanpak is de keuze voor en inzet van communicatiemiddelen, 

zoals posters, flyers, website, social media etc. Algemene flyers op A5-formaat met Leonore 

van Sloten zouden er nog zijn. Posters kunnen ook zelf gemaakt worden (Cora de Kovel). 



 

Benadrukt wordt ten slotte het belang van persoonlijk contact en mond-tot-mondreclame 

(Lille Vreeman) 

Besluit: Het bestuur gaat akkoord met het houden van een heidag in het najaar 2020. 

 

4. Bestuurszaken 

 

a. Benoeming nieuw bestuurslid 

Hanneke Taat, wonend in Utrecht, is bereid gevonden toe te treden tot het bestuur van de 

vereniging. Zij is van huis uit musicoloog. Na haar studie is zij de onderwijskant opgegaan, 

eerst als docent en later in het management. Tot haar pensionering was zij rector van het 

Stedelijk Gymnasium in Utrecht. Daarnaast was zij bestuurslid van barokopera in 

Amsterdam. Nu is zij voorzitter van het prinses Christina-concours.  

Besluit: Benoeming Hanneke Taat tot lid van het bestuur. Met applaus en een bos bloemen 

wordt zij als bestuurslid verwelkomd. 

 

b. standaard concertlocaties en digitale mogelijkheden tijdens corona-maatregelen 

Vanwege de corona-maatregelen kunnen concerten in huiskamers niet doorgaan en wordt 

er door contactpersonen gezocht naar alternatieven. Daaraan zijn vrijwel altijd extra 

(huur)kosten verbonden. De vraag van Roel van Kuppevelt is of aan de leden in deze 

bijzondere tijd een extra bijdrage kan worden gevraagd.   

Het bestuur heeft een regeling in het leven geroepen, geldend tot 1 januari 2021, waarbij 

per concert € 200,-- wordt vergoed in verband met huur locatie (voor ten minste 25-30 

leden) en vleugel. Indien de kosten hoger zijn kunnen contactpersonen overleggen met de 

penningmeester. Uiteindelijk ligt het financiële risico bij de vereniging.  

Annette Ovink stelt voor de regeling te verlengen tot de zomer van 2021. De vereniging 

geeft nu veel minder uit aan met name honoraria. Er zijn nog veel afdelingen die geen 

concerten organiseren. Niet de leden van afdelingen die wél concerten organiseren moeten 

extra betalen, maar de vereniging. Er zijn nu nog voor 12 concerten solisten gecontracteerd 

en het lukt niet om deze concerten alsnog vóór 1 januari 2021 te plannen. 

Betaling solisten: Solisten worden nu niet betaald als zij geen uitvoering geven. Leo Samama: 

alleen als er sprake is van gecontracteerde concerten is er morele plicht om concerten 

financieel niet te annuleren. De vereniging kan echter geen beroep doen op rijksregeling. 

Wel zouden afdelingen hun netwerken kunnen aanspreken. 

Besluit: het bestuur zal zich beraden over verlenging van de € 200,- regeling. Bekendmaking 

besluit omstreeks 15 september 2020. 

 

De voorzitter deelt mee dat er drie concerten door drie duo’s zijn opgenomen. Te zijner tijd 

ontvangen de leden een toegangscode om deze concerten via YouTube te zien en te horen. 

De filmpjes kunnen ook gebruikt worden als promotiemateriaal. 

 



 

c. Rooster van aftreden bestuursleden en RAA. 

Bij afwezigheid van de secretaris is het rooster van aftreden van augustus 2020 nu niet 

beschikbaar. Het rooster wordt als bijlage gevoegd bij het verslag van de ALV. De acties 

die voortkomen uit het rooster worden verschoven naar de ALV van 2021.  

Besluit: bekendmaken rooster van aftreden bestuursleden en RAA 

d. Benoeming leden kascommissie 2021 

Hilda Wouwenaar treedt af als lid van de kascommissie. Zij wordt opgevolgd door reservelid 

Frans Eggink. Leo Samama meldt zich als nieuwe reservelid. 

Besluit: Nieuwe kascommissie bestaat uit Ed Nozeman en Frans Eggink. Leo Samama is 

reserve. 

 

5. Financiën 2020-2021 

 

a. Herziene begroting 2020. 

In verband met de corona-maatregelen is de begroting herzien. Het begrote tekort daalt 

daardoor naar € 1020,- 
b. Begroting 2021. 

Mogelijk moet deze alsnog herzien worden indien corona-maatregelen daartoe nopen. 

Verwacht tekort is € 6670,--. In 2021 bestaat de vereniging 60 jaar. Vanwege dit jubileum is 

voorzien in een extra feestelijke viering van de Dag van het Lied. Bekostiging onder andere 

door in 2020 ontvangen subsidies (post overige subsidies en bijdragen ad € 1250,-) in te 

zetten voor de dag van het Lied. Frans Eggink merkt op dat laatstgenoemde post niet door te 

boeken is. Verder dat de begroting niet sluitend is. Dat zou te bereiken zijn door het aantal 

concerten terug te brengen of in te teren op het vermogen. 

Dinant Krouwel: wellicht is het mogelijk om de leden in verband met het 60-jarig jubileum 

een extra donatie te vragen om op die manier het gat van € 6000,- te dichten. Bij het 50-jarig 

jubileum is dat goed geslaagd. Het is niet wenselijk om alle kosten te versleutelen in de 

toegangsprijzen 

Besluit: vaststelling herziene begroting 2020-2021 en begroting 2021 

 

6. Commissie Concerten 

 

De voorzitter van deze commissie, Annette Ovink, licht de concertorganisatie in 2019 toe 

aan de hand van een uitgebreid overzicht met concertgegevens. In 2019 vonden 58 

professionele concerten plaats met iets meer bezoekers dan in 2018. Het aantal niet 

betalende bezoekers bleef hoog. Het negatief concertsaldo is toegenomen naar - € 1058,82. 
  

https://www.vvhl.nl/wp-content/uploads/2020/10/concertorganisatiegegevens-2019-ALV-20.pdf


 

7. Raad van advies voor Artistieke Zaken (RAA) 

 

De voorzitter van de RAA, Lodewijk Meeuwsen, deelt mee dat de raad in de nieuwe 

samenstelling een paar keer bij elkaar is geweest. Bij de advisering over activiteiten staat in 

het bijzonder de verbinding aangaan met jongeren centraal. Zie verder hetgeen is besproken 

naar aanleiding van de jaarrekening 2019. 

 

8. Liedvriend, Nieuwsbrief en website 

 

De Liedvriend, het visitekaartje van de vereniging, verschijnt 2x per jaar in een oplage van 

1500 exemplaren. Normaliter lukt het om dit aantal weg te zetten, nu is het vanwege de 

corona-maatregelen lastiger. Geen nadere actie nodig. 

De Nieuwsbrief verschijnt 11x per jaar en alleen digitaal. De voorzitter complimenteert de 

makers. 

De nieuwe website, gebouwd door Koen en Dees Wilgehof, is inmiddels in de lucht. De 

website dient nog verder uitgebouwd te worden. De voorzitter heeft al complimenten van 

solisten gekregen. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

 

Annemart Franken vraagt het woord. Zij was contactpersoon in Amsterdam en is inmiddels 

verhuisd naar Haarlem. Zij biedt aan contactpersoon te worden van de regio Haarlem. 

Hiermee wordt met applaus ingestemd. 

Besluit: Benoeming Annemart Franken tot contactpersoon voor de regio Haarlem. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 13.15 uur. 


