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Verslag Algemene Ledenvergadering Stompcity Music 

Datum  : 29 februari 2012 

Plaats en tijd  : Clubgebouw 'De Vrolijke Noot'; aanvang 20.00 uur 

 

Aanwezig  : Zie aanwezigheidslijst 

Afwezig  : Zie aanwezigheidslijst 

 

1. Opening 

De voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering en heet de leden en de ere-leden van harte 

welkom. De gehele vergadering wordt ondersteund door een PowerPoint presentatie. 

2. Ingekomen stukken 

 Er zijn diverse machtigingen ten behoeve van de stemrondes binnengekomen, alsmede 

enige afmeldingen via e-mail. 

 Memorandum d.d. 5 februari 2012 'Oprichten van een stichting' dat onder agendapunt 10 

aan de orde komt. 

 Overigens zijn er geen ingekomen stukken. 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2011 

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de 

secretaris. 

4. Jaarverslag 2011 

Het jaarverslag wordt aan de hand van een presentatie doorlopen; vervolgens wordt het 

goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

5. Financieel verslag 2011 en begroting 2012 

De penningmeester geeft uitleg bij de presentatie van de resultaten over 2011. Met name het 

niet toekennen van een deel van de gevraagde bijdrage van fondsen is van invloed geweest 

op de uitgaven. 

 Arie van Rijswijk vraagt of het juist is dat er in 2012 geen bijdrage van de fondsen wordt 

gevraagd. Dat klopt. 

 Arjan Hinkenkemper is teleurgesteld over het teruglopen van de donaties. Hij probeert 

hier iets aan te doen, maar daarover kan hij nu nog geen mededelingen doen. Hij zal 

daar bij de volgende nieuwjaars borrel op terugkomen. 

 Wil Wortel vraagt of er dit jaar kleine Blaasknarren kieltjes worden besteld. Neen, 

daarvoor is in de begroting geen ruimte. 

6. Verkiezing kascommissie 

William Stoffer en Margaret Verroen hebben de kascontrole uitgevoerd. Zij waren onder de 

indruk van de kwaliteit en complimenteren de penningmeester. Op hun advies wordt 

décharge verleend. 
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Omdat Linda naast de penningmeester taken tevens een groot deel van de secretariaats 

werkzaamheden heeft verricht, ontvangt zij bloemen van de voorzitter. 

Omdat Margaret aftreedt volgt Jan Hinkenkemper haar op (hij stond reserve). William blijft in 

functie; Gert-Jan Bijlsma wordt reserve. 

7. Aftreden en verkiezing bestuursleden 

Ada van der Donck treedt af. De voorzitter bedankt haar voor de inzet met een bos bloemen. 

Harry Scholtes en Michel Guldenmundt treden af en zijn herkiesbaar. Eelco Verroen stelt 

zich kandidaat en tijdens de vergadering geeft hij aan wat hem daartoe motiveert. 

Er zijn 31 stemgerechtigde leden aanwezig en 8 afwezige leden hebben vooraf een 

machtiging verleend. 

8. Pauze 

Uitslag stemronde: 

 Michel Guldenmundt : 38 stemmen voor, 1 tegen; 

 Harry Scholtes  : 36 stemmen voor, 3 tegen; 

 Eelco Verroen  : 37 stemmen voor, 2 tegen. 

Aldus zijn alle kandidaten toegetreden tot het bestuur. Tijdens de volgende 

bestuursvergadering zullen de taken worden herverdeeld. 

9. Doelstellingen 2012  

De voorzitter presenteert de doelstellingen: 

 Investeren in muzikale opbouw d.m.v. theorieavonden, studiemiddag Blaasknarren, play-

inn en trainingsweekend Blaasbalgen; 

 Continuïteit optredens Blaasknarren/Blaasbalgen; 

 Investering in nieuwe video- en filmapparatuur; 

 Eerste deel CD-opname Blaasbalgen. 

Vervolgens worden de statistieken met betrekking tot ledenaantallen en presentie 

percentages gepresenteerd. 

 

10. Oprichten stichting 

Aan de hand van een presentatie geeft de secretaris een toelichting op het 

bestuursvoornemen om een stichting op te richten (zie Memorandum d.d. 5 februari 2012 

'Oprichten van een stichting'). 

 Kees Put vraagt of - naast bestuursleden van Stompcity Music - ook anderen zitting 

kunnen nemen in het stichtingsbestuur, bijvoorbeeld op basis van hun 

materiedeskundigheid. Ja dat kan, mits zij een minderheid binnen het stichtingsbestuur 

vormen. 

 Mark van Niel vraagt of het mogelijk is dat gelden die tot de stichting gaan behoren, 

kunnen worden aangewend voor de vereniging Stompcity Music, als daaraan behoefte 

bestaat als gevolg van tekorten. Ja. 
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 Margaret Verroen vraagt of het vermogen van de stichting wordt vastgezet. Het antwoord 

luidt dat er zal worden gezocht naar het beste rendement, maar dat het te allen tijde 

mogelijk moet zijn om erover te beschikken. 

 Arie van Rijswijk vraagt of de volgende stap het oprichten van een Besloten 

Vennootschap is, omdat hij daarin vele kansen ziet. Op dit moment is dat nog een brug te 

ver. Het bestuur geeft zich er echter rekenschap van dat de heer Van Rijswijk veel kennis 

heeft op dit gebied en daardoor een inhoudelijke voorsprong op het bestuur heeft. Ook in 

de toekomst wordt graag gebruik gemaakt van die kennis. 

 

Aan de stemgerechtigden wordt een schriftelijk akkoord gevraagd voor de oprichting van een 

stichting. 

Na het tellen van de stemmen blijkt dat er unaniem akkoord wordt verleend voor het 

oprichten van een stichting. 

11. Rondvraag 

 Arjan Hinkenkemper vraagt of er reeds een naam voor de op te richten stichting bekend 

is. Het antwoord is nee, maar wel is duidelijk dat die naam niet gerelateerd dient te zijn 

aan de namen van de twee orkesten. 

 Mart Roozenburg bedankt het bestuur voor zijn inzet in het afgelopen jaar. 

 Arie van Rijswijk sluit zich bij de vorige spreker aan. 

 

12. Sluiting 

Na eenieder te hebben bedankt voor de aanwezigheid en Eelco Verroen welkom te hebben 

geheten als bestuurslid, sluit de voorzitter om 21.35 uur de vergadering 

 

 

Vastgesteld d.d.  

De voorzitter,         De secretaris 

         

 

 

 

 

 


