Notulen Algemene Ledenvergadering op maandag 2 mei 2016.
Aanwezig volgens de presentielijst 28 leden.
1. Opening, vaststelling agenda.
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van harte welkom; hij is verheugd, dat ondanks de
vakantie, er een redelijke opkomst is. Hierna wordt de agenda vastgesteld.
2. Mededelingen & Ingekomen stukken.
De secretaris heeft bericht van verhindering ontvangen van de heer en mevrouw Burger, mevrouw der
Kinderen, de heer Fleuren, mevrouw Koiter, de heer Franken en mevrouw Y. Opdam.
3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 23 april 2015.
Het verslag van de vergadering wordt goedgekeurd.
4. Terugblik op de activiteiten van het Genootschap in 2015.
Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen.
5. Jaarrekening 2015:
A. Financieel verslag van de penningmeester over 2015; Verslag Kascontrolecommissie;
Bespreking Jaarrekening 2015.
De voorzitter geeft het woord aan penningmeester Francis Hoedemaker. Deze licht in vogelvlucht de
cijfers toe. De balans geeft de bezittingen en schulden weer. In dit geval veel bezittingen in de vorm
van banktegoeden. Nieuw is dat een gedeelte van het eigen vermogen is afgescheiden naar een
bestemmingsreserve Wagnerprijs IVC. Het instellen van deze prijs zal de voorzitter onder het punt
begroting behandelen. De heer Horvers wijst op de verschillen t.o.v. vorig jaar, toen een bedrag aan
vooruit ontvangen contributies en een groot bedrag voor het studieweekend. Francis Hoedemaker zegt
dat de oproep om de contributie te betalen aan de kleine groep die ons niet gemachtigd heeft om per
automatische incasso te betalen, dit jaar in januari is gedaan. De ‘zelfbetalers’ groep wordt gelukkig
steeds kleiner: nu ca. 10% van het ledenbestand. Het studieweekend vond in 2015 in maart plaats.
Aanmelding en betaling kon toen al in december worden gedaan. In 2016 is het studieweekend pas
eind mei. In het resultatenoverzicht springt de contributie-opbrengst eruit. Het aantal leden blijft
constant rond de 350. Een drietal leden geeft een jaarlijkse gift, deze gift hebben zij notarieel
vastgelegd zodat zij kunnen profiteren van een maximale fiscale aftrek.
De operareizen hebben per saldo een redelijk resultaat opgeleverd. Bij de calculatie wordt rekening
gehouden met een risicomarge van 10%. Bij de reis naar Antwerpen waren de plaatsen onverwacht
goedkoper dan begroot. Het overschot wordt gebruikt om de extra kosten van de slotavond te betalen.
Bij de uitgaven is één grote post: de kosten van de Wagner Kroniek. Deze kosten zijn redelijk stabiel.
De post Stipendiaten betreft het uitzenden van 3 jonge musici. Onder Maatschappelijke doelprojecten
zit een tweetal toegekende subsidies. € 1.000,- aandeel in de vertalingskosten van het boek Geschriften
over muziek door Richard Wagner vertaald door Philip Westbroek. Daarnaast een bedrag van €
1.000,- als aandeel in de kosten van de nieuwe CD van ons lid Camiel Boonstra.
Ondanks deze doelprojecten sluit het resultatenoverzicht met een positief saldo van € 1.086,35.
Hierna geeft de voorzitter het woord aan mw. D. Vastenavond, lid van de kascommissie. De
commissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden, ze verzoekt de vergadering de
penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid.
Hierna geeft de voorzitter de leden gelegenheid om vragen te stellen.
De heer Willigers merkt op dat als ons genootschap weer ANBI gerechtigde wil worden, er dan een te
hoog eigen vermogen is. De voorzitter antwoordt hierop dat met deskundigen bekeken wordt hoe we
weer ANBI kunnen worden. Gedacht wordt aan een aanpassing van de bestuursstructuur door naast de
vereniging een stichting op te richten en wellicht ook aan een naamaanpassing. Als deze plannen
verder uitgewerkt zijn, zal er in het najaar een buitengewone ledenvergadering worden uitgeschreven.
B. Goedkeuring Jaarrekening 2015; Decharge Bestuur en Penningmeester over 2015.
De vergadering keurt de jaarrekening goed en verleent de penningmeester en het bestuur decharge
over het gevoerde beleid in 2015.

C. Voorstel tot benoeming
leden Kascommissie ingevolge
artikel 14 lid 4 van de statuten.
Mevrouw Vastenavond en heer
Ockeloen treden statutair af als
lid. De voorzitter bedankt hen
voor de bewezen diensten en
laat dit vergezeld gaan van een
CD. Hierna benoemt de
vergadering de heren B.
Willigers en T. Goor als lid.
6. Begroting 2016: bespreking
& vaststelling.
De voorzitter neemt de
Jan de Kater volgt Jack van Dongen op als secretaris
begroting door. Ten opzichte
van de werkelijke cijfers 2015
is er maar één grote afwijking: de post Maatschappelijke doelprojecten gaat naar € 7.500,-. Dit bedrag
bestaat uit een subsidie voor de volgende Wagnervertaling ( € 1.000,-), een bijdrage in de kosten van
het boek Opvoeringsgeschiedenis Bayreuth (€ 500,-) en een bedrag voor het instellen van de
Wagnerprijs bij het IVC ( € 6.000,-). Het bestuur is van mening dat, nu het RWVI-congres 2019 in
Amsterdam niet doorgaat, een verantwoorde bestemming aan een gedeelte van de erfenis Hoelen kan
worden gegeven. Het IVC in den Bosch is een gerespecteerd, internationaal tweejaarlijks
muziekconcours voor jonge zangers. Een van de drie delen is Opera-zang. Het zou wenselijk zijn dat
meer werk van Wagner ook in deze wedstrijd ten gehore zou wordt gebracht. Het instellen van een
specifieke Wagnerprijs zal dit zeker bevorderen. Met de directie IVC is uitgebreid overleg geweest. Er
komt een aparte jury van drie personen door ons aangezocht uit de internationale IVC-jury en twee
leden direct namens het WGN , t.w. onze talentscout voor de stipendiaten, de heer H. Middelhuis, en
q.q. onze voorzitter. De prijs bestaat uit een bedrag van € 4.000,-, te besteden aan de bekostiging
gedurende een geruime periode van voortgezette studie bij een erkende Wagnerspecialist. De rest van
het bedrag zijn noodzakelijke bijkomende kosten, o.m. voor de jury. Om de positie van de prijs te
ondersteunen is een zekere mate van continuïteit wenselijk. Daarom wordt voorgesteld de prijs voor 5
concoursen (een periode van 10 jaar) ter beschikking te stellen. Het daarvoor benodigde bedrag wordt
op de balans als een afzonderlijke bestemmingsreserve benoemd; deze zal dus de komende jaren
teruglopen naar nul. De vergadering juicht het aldus instellen van de prijs toe. De vergadering keurt de
begroting goed.

Een cadeautje voor de scheidende penningmeester

7. Bestuursverkiezing.
Jack van Dongen had vorig jaar al aangegeven
dit jaar te zullen stoppen als secretaris. De
vergadering keurt de benoeming van Jan de
Kater goed. In het bestuur zal Jan de nieuwe
secretaris worden.
Penningmeester Francis Hoedemaker treedt
tussentijds af. De vergadering herbenoemt Jack
van Dongen voor de resterende drie jaar van
zijn 2e termijn. Jack zal Francis gaan opvolgen
als penningmeester. De vergadering herbenoemt
Leo Cornelissen voor een nieuwe termijn van
vier jaren.
De voorzitter bedankt Francis Hoedemaker voor
zijn inzet en grote betrokkenheid, jammer dat
het zo’n korte periode is geweest want Francis
was een buitengewoon prettig medebestuurslid,
maar hij heeft begrip voor Francis’ besluit om te

stoppen. Zijn dank laat hij vergezeld gaan van een boek uit de reeks Wagnervertalingen en de nieuwe
CD van Camiel Boomsma. Francis antwoordt hierop dat hij zich bij het aanvaarden van het
penningmeesterschap toch verkeken heeft op hoeveel tijd daarin gaat zitten. Met een drukke baan en
een gezin kwam hij gewoon tijd tekort en kon het helaas niet langer combineren. Vanuit zijn
beroepspraktijk bezien heeft hij lof voor hoe het WGN welhaast professioneel functioneert.
8. Activiteitenprogramma 2016/2017.
De voorzitter geeft in grote lijnen het programma voor het volgende seizoen weer. (Zie de agenda van
activiteiten elders in dit nummer)
9. Wat verder ter tafel komt.
De heer Horvers is sinds het congres lid van het genootschap en is zeer onder de indruk wat het
bestuur allemaal organiseert. De aanwezige leden zijn het hiermee eens en laten dit vergezeld gaan van
een hartelijk applaus.
10. Rondvraag & Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst hen na de pauze een vruchtbare lezing
toe.
Jack van Dongen, secretaris

