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Verslag Algemene Ledenvergadering Stompcity Music 

 
 Datum                 : 16 maart 2011. 

 Plaats en tijdstip : Clubgebouw „De Vrolijke Noot‟ te 20.00 uur. 

 

 Aanwezig           : zie aanwezigheidslijst. 

 Afwezig : zie aanwezigheidslijst. 

 

 

1. Opening 

De vergadering wordt om 20.04 uur door de voorzitter geopend ondersteund door 

een  PowerPoint-presentatie, de voorzitter heet iedereen van harte welkom. Een 

speciaal welkom is er voor Arjan Hinkenkemper als vers erelid en Arno Pleit, die 

zich heeft aangemeld als nieuw bestuurslid. 

 

2. Ingekomen stukken 

- Diverse machtigingen voor het uitbrengen van stemmen ten behoeve van de 

verkiezingen bestuursfuncties. 

- Afwezigheidmeldingen via e-mails. 
 

3. Verslag algemene ledenvergadering 24 februari 2010 

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. Door Kees Guldenmundt wordt 

opgemerkt dat op de lijst van aanwezigen van de vergadering niet vermeld staat wie 

zich netjes heeft afgemeld en wie zonder kennisgeving afwezig is. Bij het bestuur is 

dit wel degelijk bekend. Voor de volgende jaren zal dit met ingang van dit jaar 

worden meegenomen in de aanwezigheidslijst.  

       

4. Jaarverslag 2010 

Het jaarverslag wordt doorlopen,  goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en 

de secretaris. 

 

5. Financieel jaarverslag 2010 en begroting 2011 

De penningmeester licht het financiële jaarverslag toe.  

 

- Arno Pleit vraagt zich af waar de intrest van de reservering vermeld staat. Door 

de afronding van de cijfers is dit geringe bedrag niet zichtbaar. Aangegeven 

wordt dat er gekeken zal gaan worden om deze reservering op een andere 

rekening te gaan zetten met een hogere rente.  

- William Stoffer had dit graag meteen in het overzicht terug gezien. 

- Arjan Hinkenkemper vraagt zich af hoe het staat met het eigen vermogen van de 

vereniging. Dat ziet er goed uit en er kan altijd inzage gegeven worden door het 

bestuur als iemand daar vragen over heeft. 
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6. Verkiezing kascommissie 

De kascommissie: Omdat Lia Lelieveld heeft mee gedraaid in het bestuur kon zij de 

kascontrole niet blanco uitvoeren en is dit gebeurd door de reserve, Jan 

Hinkenkemper en Margaret Verroen. Margaret geeft aan dat alles erg verzorgd en 

goed geregeld verloopt en de vereniging financieel goed op orde is. Beiden hebben 

getekend voor akkoord, en hiermee decharge verleend voor het boekjaar 2010.  

 

Omdat Margaret Verroen oorspronkelijk reserve was, is alles doorgeschoven en zal 

de kascommissie bestaan uit Margaret Verroen en William Stoffer die zich 

aanmeldt. Jan Hinkenkemper zal de nieuwe reserve zijn. 

 

7. Aftreden en verkiezingen bestuursleden 

Linda Koomen en Bert Strijk stellen zich herkiesbaar. Lia Lelieveld draaide al een 

paar maanden op proef en is dus verkiesbaar. Arno Pleit heeft zich verkiesbaar 

gesteld als secretaris. De twee laatstgenoemden geven in een korte toelichting aan 

waarom zij graag in het bestuur gekozen zouden willen worden.  

 

Er zijn 30 stemgerechtigde leden aanwezig. En er zijn 11 leden afwezig die een 

aanwezig lid hebben gemachtigd, dus in totaal zijn er 41 stemmen uitgebracht. 

Omdat Kees Guldenmundt zich van te voren had afgemeld, maar toch aanwezig was 

bleek er in eerste instantie één stem te veel uitgebracht te zijn. Na een grondige 

natelling door het bestuur bleek de stemronde toch op de juiste manier verlopen te 

zijn. 

 

8. Pauze 

 

Uitslag stemronde: 

- Linda Koomen, 41 stemmen voor, 0 tegen, 

- Bert Strijk, 41 stemmen voor, 0 tegen, 

- Lia Lelieveld, 39 stemmen voor, 2 tegen, 

- Arno Pleit, 39 stemmen voor, 2 tegen. 

 

Alle vier de bestuursleden zijn gekozen of herkozen in het bestuur. 

In de eerstvolgende bestuursvergadering zullen de functies binnen het bestuur weer 

onderling worden verdeeld. Eventuele wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan 

de leden bekend worden gemaakt. 

         

9. Doelstellingen 2011 

De voorzitter legt uit dat voor de realisatie van de doelstellingen veel af zal hangen 

van de toezeggingen van de aangeschreven fondsen.  

De doelstellingen zijn: 

- Aanschaffen van nieuwe bassen voor De Blaasbalgen. De bassen van De 

Blaasknarren worden slechter en zo kan alles weer doorschuiven. 

- Aanschaffen van 1 Rath trombone. Bij De Blaasknarren missen we nog een 

zilverkleurige trombone. Of een trombone vervangen wordt of doorschuift van af 

De Blaasbalgen is nog niet bekend. 

- Kleding voor De Blaasbalgen: Spijkerboeken, kielen en vesten. Deze zijn aan 

vervanging toe. 
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- Drie fondsen zijn aangeschreven. Tot nu toe hebben twee fondsen totaal  

€ 11.000,- toegezegd. Het laatste fonds zal half april reageren. De begroting zou 

anders uit kunnen vallen als er een negatieve reactie komt. Het belangrijkste 

blijft dat er geen geld zal worden uitgegeven als dit er niet is. De aangevraagde 

instrumenten of kleding bij de fondsen zul je ook moeten aanschaffen om het te 

kunnen declareren. De vereniging moet de kosten eerst voorschieten (uit de 

reservering), voordat  het geld van de fondsen uitbetaald zal worden. 

- Omdat de vereniging zelf ook acties moet ondernemen om geld te genereren bij 

de fondsen, zal er een donateuractie komen met wederom een prijs. Elk lid van 

de vereniging ontvangt vijf donateurformulieren en wordt dringend gevraagd 

deze door familie, vrienden, kennissen, collega‟s in te laten vullen. De 

coördinatie is in handen van Ada en Lia en de winnaar wordt op het 

Leidschendams Muziekfeest bekend gemaakt. 

- Daarnaast zullen we voldoende betaalde optredens moeten lopen om zoveel 

mogelijk inkomsten te realiseren, tot nu toe ziet het er goed uit. 

- In plaats van het donateurconcert zal een Leidschendams muziekfeest worden 

georganiseerd. Hiervoor zijn Showband „75 en popkoor Just4fun benaderd. Het 

viel op dat bij het festival van afgelopen jaren veel Blaasknarren meteen na hun 

laatste optreden weg waren. Dat is niet goed als organiserende vereniging en kan 

niet geaccepteerd worden in toekomst zonder aangegeven reden. 

- Verder zal de Play-Inn een vervolg gaan krijgen maar dan in uitgebreide vorm 

met eventueel een dagprogramma, mogelijk wordt dit een terugkerende 

vervanging van het festival. 

Doelstellingen voor de verdere toekomst: 

- Het bestuur is nog steeds de mogelijkheden aan het onderzoeken van een eigen 

clubgebouw, de reserveringen zijn daar een wezenlijk onderdeel van. 

- Er zal weer een CD gemaakt worden met De Blaasbalgen. De opnames zullen 

waarschijnlijk worden uitgesmeerd over twee jaren zodat tijdens het 15-jarig 

bestaan van de vereniging in 2014 de CD uitgebracht kan worden. Wel zal de 

CD weer “anders” moeten zijn dan men gewend is; over de concrete invulling 

volgt later meer informatie. 

 

Opmerkingen: 

- Kees Guldenmundt vraagt zich af in hoeverre het bestuur is gemachtigd om zelf 

een beslissing te nemen om bijvoorbeeld grond te kopen voor het clubgebouw. 

Die optie is nog lang niet aanwezig, maar we zullen één en ander vanuit het 

bestuur juridisch bekijken en terugkoppelen aan de leden. 

- Fred Oudenbroek vraagt zich af of je met €100.000,- (na 10 jaar sparen) wel 

voldoende middelen hebt voor het realiseren van een clubgebouw. Natuurlijk 

zullen dan weer fondsen, banken en eventueel de gemeente aangesproken 

moeten worden maar zonder voorbereiding zal er zeker niets te realiseren zijn. 

Door een onderbouwde voorbereiding en het nodige eigen geld zullen genoemde 

instanties beter benaderbaar zijn. Ook zou het kunnen zijn dat de 

overkoepelende vereniging een stichting zal worden. Dit soort zaken worden 

binnen het bestuur bekeken en uitgezocht. 

- Frank Werkman kreeg uit reacties van zijn eerder aangebrachte donateurs 

destijds de opmerking dat er weinig “koestering” was vanuit de vereniging. De 

voorzitter geeft weer wat er richting de donateurs gebeurt en denkelijk berust dit 

op een misverstand of fout.  De donateurs worden doormiddel van mailtjes, het 

clubblad en kerstkaarten op de hoogte gehouden van de vereniging. Om de 
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afgevallen donateurs uit het verleden te benaderen, lijkt het bestuur de taak van 

het betrokken lid om dit te realiseren. 

- Arjan Hinkenkemper vraagt zich af of een automatische machtiging voor 

donateurs niet handiger kan zijn. In eerste instantie lijkt het bestuur de drempel 

dan te hoog om donateur te worden.  

 

10. Rondvraag  

- Frank Werkman mist de ledenlijst in de gegevens voor de ledenvergadering. In 

verband met de privacy wetgeving mogen deze niet verstrekt worden. Als een lid 

de gegevens wil hebben, dan worden deze na een mailtje aan Michel verstrekt. 

Mocht de repetitie van De Blaasknarren niet kunnen doorgaan op de 

maandagavond zou hij (en vele andere Blaasknarren) graag de dag verschuiven 

naar een andere dag in de week. Eventueel kan Gert-Jan dan als dirigent 

fungeren. Voor de komende feestdagen zal het bestuur dit bekijken en laten 

weten. 

- Mart Roozenburg wil het bestuur hartelijk danken voor het vele werk en ziet de 

doelstellingen als vooruitstrevend en positief. Hij hoopt dit alles mee te mogen 

maken. 

- William Stoffer vraagt zich af of bij De Blaasknarren het instrumentarium ook 

zilverkleurig zal worden. De voorzitter geeft aan dat dit middels een natuurlijk 

verloop inderdaad het geval zal zijn. Verder vraagt hij zich af of de vereniging 

het onderhoud van eigen instrumenten van leden ook betaalt. Dit is niet het 

geval. Instrumenten van de vereniging worden onderhouden door de vereniging, 

de eigen instrumenten door de eigenaar zelf. 

- Wil Wortel vraagt of de vereniging ook aan jubileums van de leden doet. Dit is 

tot op heden niet het geval. 

 

11. Sluiting 

Sluiting om 21.58 uur. De voorzitter dankt, namens het bestuur, alle leden voor hun 

inbreng en aanwezigheid en heet Lia en Arno welkom binnen het bestuur en dankt 

Arjan voor zijn aanwezigheid als erelid. Arjan geeft aan dat hij, samen met Arie van 

Rijswijk zal zorgen dat het financiële tekort in de begroting ( € 170,-) “weggepoetst” 

zal worden. 
 

Vastgesteld d.d. 29 februari 2012. 
 

De voorzitter,     De secretaris, 
 

Michel Guldenmundt    Arno Pleit 

 

 

 

             

 


