Verslag van de Algemene ledenvergadering van de vereniging Vrienden
van de Harmonie
7 maart 2017 in de Stadsschouwburg De Harmonie

Aanwezig: M. Garms (voorzitter), J. Wijbenga (penningmeester), F. Drost(secretaris); C. Gongrijp
(lid) R. Bijlsma (Harmonie), A. Oostvogel (directeur Harmonie), Vrienden (zie presentielijst)

1. De voorzitter opent de vergadering
2. Er zijn een paar ingekomen stukken. Dit betreffen stemmen voor de voor te leggen
besluiten.
3. De voorzitter opent de vergadering en licht kort toe dat zij eerst het nieuwe voorstel
voor Vrienden inhoudelijk wil bespreken en hierna de financiële onderbouwing hiervan.
De voorzitster stelt dat heel veel hetzelfde is gebleven. Agenda; voorrang bij kopen;
voorverkoopavond; Zilveren Vork en speciale reizen blijven hetzelfde. De cheques
worden vervangen door punten. Deze punten kunnen omgezet worden in aanbiedingen
binnen de Harmonie. Voorrang bij bijboekingen. Informatie via de mail maandelijks.
Gouden toezicht/ facebook. Speciale aanbiedingen op de Harmonie kaart.
De hartsvrienden is een nieuw fenomeen. Is bedoeld voor de grote afnemers die de
Harmonie een extra warm hart toedragen. De middelen zullen worden ingezet voor “the
Future Generation”. Jonge mensen die de toekomst van de podiumkunsten kunnen gaan
vormgeven. Het betreft hetzelfde pakket als voor de Vrienden; iets extra’s (o.a., gratis
introducé) maar vooral ook een bijdrage aan dit doel voor ontwikkeling van nieuw talent.
Vragen blijven vooral over de keuzevrijheid en de betalingsmogelijkheden. Door de
vergadering wordt positief besloten over de nieuwe opzet van de Vriendenvoordelen
alsook over de introductie van Hartsvrienden.
De penningmeester introduceert het de financiële onderbouwing onder de contributie
verhoging. Het resultaat wordt 45/55 verdeeld en deze verdeling is ontstaan bij de
samenvoeging van vrienden en contributieleden. In deze onderbouwing wordt uitgegaan
van 3.600 vrienden alsook 285 Hartsvrienden zoals ook in de begroting voor 2017 was
opgenomen. Van de begrote inkomsten gaat eerst €19.000 af voor de Gouden Toegift.
Kosten ledenverwerking is administratie. Extra kosten voor Hartvrienden zijn €10.000.
Totale kosten zijn €62.629, dit levert met de veronderstelde aantallen Vrienden en
Hartsvrienden een resultaat van 5.000. Hiervan gaat 55% naar de vrienden en de 45%
gaat naar de Harmonie. De twee euro contributie verhoging is nodig om de toenemende
kosten te dekken en dit geringe resultaat zeker te stellen. Discussie ontstaat over de
financiële onderbouwing van de kostenverhoging en waarom de cijfers van de stichting
hierbij niet zijn meegenomen. Tot slot wordt ook gesteld dat de cijfers eerder
beschikbaar hadden moeten zijn. Toegelicht wordt dat dit onder grote druk tot stand is

gekomen omdat de nieuwe programmering per half maart naar de drukker moet. De
vergadering gaat met een grote meerderheid akkoord met de prijsverhoging.
4. Afscheid Carin Gongrijp. Carin licht toe dat zij de bestuursfunctie niet goed kan
combineren maar in de toekomst zich wederom graag wil inspannen voor de Harmonie.
De voorzitster dankt Carin voor haar inzet.
.
5. Rondvraag.
De uitnodiging lijkt te stellen dat men gratis naar het cabaret kan. Dit is niet zo.
De vraag of de presentatie van het jaarprogramma op een ander moment kan.

