Notulen Algemene Ledenvergadering Wagnergenootschap Nederland, 21
Februari 2017, Splendor Amsterdam.
opgemaakt door Jan de Kater, secretaris
Aanwezig, volgens de presentielijst, 31 leden. Twee leden hebben zich niet ingeschreven.
1. Opening, Vaststelling agenda
De voorzitter, Leo Cornelissen, opent de vergadering om 19:30 uur en heet de leden hartelijk welkom
en vraagt of er opmerkingen zijn over de agenda. Die daarna, zoals gepresenteerd, wordt vastgesteld.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De secretaris heeft bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Der Kinderen en mevrouw
Gerritsma en van de heren Horvers en Fleuren. Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Vaststelling verslag van de algemene ledenvergadering van 2 mei 2016
De opmerking van de heer Ferd Willigers dat het vermogen van de vereniging te hoog is voor de
ANBI status is niet zo stellend bedoeld. Is meer vragend gesteld. Zijn opmerking wordt voor
kennisneming aangenomen en het verslag krijgt de goedkeuring van de vergadering, met dank aan
Jack van Dongen.
4. Terugblik op de verenigingsactiviteiten en vaststelling van het jaarverslag 2016
Het verslag wordt positief ontvangen; de lijst met activiteiten is best indrukwekkend is de algemene
mening. Mevrouw Elise Friebel is zeer tevreden met de inhoud van de avonden, maar vindt het echt
heel jammer dat sommige sprekers een uitgeschreven verhaal voorlezen. Ze verwacht eigenlijk van de
experts dat ze gewoon uit hun hoofd hun verhaal kunnen vertellen. De voorzitter kan zich wel in haar
opmerking verplaatsen, maar merkt op dat de inleiders ook vaak beelden tonen en muziek laten horen,
waardoor ze wellicht steun vinden in een uitgeschreven vertoog. Bovendien gaat het vaak om
wetenschappers die zich wellicht wat minder losjes willen of kunnen uiten. De heer Bert Cornelisse
merkt op dat de avonden door relatief weinig leden bezocht worden en vraagt of het mogelijk is de
leden van buiten Amsterdam via een ander medium dan de Wagner Kroniek de lezingen en concerten
mee te laten beleven. De voorzitter onderkent dat opnames interessant kunnen zijn, betwijfelt evenwel
de praktische mogelijkheden, maar zal dit onderwerp binnen het bestuur aan de orde brengen. Hierna
wordt het verslag vastgesteld.
5. Jaarrekening 2016
De penningmeester Jack van Dongen geeft een toelichting op de stukken die aan de orde zijn. De heer
Pieter van den Hout constateert dat het bedrag voor ledenwerving lager is dan gewoonlijk. De
penningmeester antwoordt dat de kosten van advertenties weggevallen zijn en vervangen door een
andere manier van samenwerking met Musico en Hannick. De voorzitter constateert dat de resultaten
een min of meer normaal beeld laten zien, waardoor voorlopig geen contributieverhoging nodig is. Het
negatieve jaarresultaat over 2016 ad € 2.027,-- omvat precies de gedane uitgaven aan
maatschappelijke doelprojecten. Die worden wel opgenomen in het resultatenoverzicht, maar komen
niet ten laste van de jaarexploitatie. Ze worden betaald uit het vermogen.
De kascommissie, die voor volgend jaar aanblijft en die bestaat uit mevrouw Ada Vermeer en de heren
Tom Goor en Bob Willigers, geeft een toelichting op haar werkwijze en geeft een positief oordeel. De
vergadering stelt unaniem de jaarrekening 2016 vast, overeenkomstig de voorgelegde stukken met een
balanstotaal ad 105.779 - en een eigen vermogen ad € 100.225 - en dechargeert de penningmeester en
het bestuur voor het gevoerde beleid.
6. De begroting voor 2017
Uit de toelichting blijkt dat de frequentie van de Wagner Kroniek wordt teruggebracht tot 4 edities per
jaar. Het aantal redactionele pagina's blijft echter gelijk. De additionele bijdragen aan de stipendiaten
blijven vanwege eerdere toezeggingen in 2017 gelijk, maar worden in 2018 wat lager. Het Wieland
Wagner symposium heeft minder gekost. Begroot was €2000. maar het kwam op €1300 uit. Mevrouw

Ingrid van Wilsum merkt op dat de begroting haar inziens niet kan worden goedgekeurd omdat
belangrijke punten daarop nog moeten worden behandeld. Het antwoord van de voorzitter, dat die
onderwerpen geen financieel effect hebben op de begroting voor 2017, vindt ze niet overtuigend. De
vergadering stelt vervolgens de begroting voor 2017 met nagenoeg algemene stemmen vast.
7. Voorstel tot oprichting van de Richard Wagner Stichting Nederland (RWSN)
De voorzitter geeft een uitgebreide toelichting die gebaseerd is op de omvangrijke schriftelijke
informatie van het bestuur en de accountant die bij de afzonderlijke beslispunten is gegeven. Mevrouw
Van Wilsum complimenteert het bestuur met het geleverde werk en vraagt of de jaarlijkse bijdrage van
de leden niet gesplitst kan worden in een deel contributie en een deel donatie. Bovendien zet ze
vraagtekens bij de combinatie van twee besturen. Hoe zit het in het voorstel met een stichtingsbestuur,
dat zich gewoonlijk toch vernieuwt door coöptatie. De voorzitter antwoordt t.a.v. mogelijke donaties
aan de stichting dat vooralsnog alleen gedacht is aan gelden die van buiten binnenkomen. Over een
systeem van mogelijk jaarlijkse donaties van leden van het Genootschap aan de stichting moet nog
nagedacht worden. Wat betreft het tweede punt, betreffende de bestuurssamenstelling, antwoordt hij
dat de statuten zeer duidelijk beschrijven dat het stichtingsbestuur alleen uit de bestuursleden van de
vereniging kan bestaan, één op één gekoppeld. Als er in of met het stichtingsbestuur onenigheid
ontstaat, dan kan het vertrouwen in een verenigingsbestuurslid worden opgezegd door de
ledenvergadering van de vereniging, omdat dat bestuurslid ook gelijk bestuurslid van de vereniging is.
Hij of zij kan dan automatisch geen stichtingsbestuurslid meer zijn omdat hij of zijn niet langer
bestuurslid van de vereniging is. De heer Piet Jonker merkt op dat dan wel in de stichtingsstatuten
opgenomen moet worden dat het stichtingsbestuur niet zelfstandig de statuten kan wijzigen. De
voorzitter vraagt zich af of dat juridisch kan en zal dit met de notaris opnemen. De heer Jan Burger
komt terug op de opmerking van mevrouw Van Wilsum over contributie en donatie. De
belastingdienst stelt nadrukkelijk dat een vereniging leden heeft die contributie betalen. Een stichting
kent geen leden, alleen donateurs. Er zou dus apart betaald moeten worden. De heer Ferd Willigers
vraagt wat de toekenning van de ANBI status aan de stichting kan tegenhouden. De voorzitter
antwoordt dat er naar zijn mening niets in de weg kan staan. De beoogde stichting wordt juridisch
ingericht volgens de wettelijke voorschriften en doet genoeg aan maatschappelijke doelen, die buiten
het belang van de verenigingsleden vallen, zoals De Wagnerprijs, de stipendiaten en de
Wagnervertalingen.
Het besluit over de oprichting van de stichting is om redenen van optimale transparantie gesplitst in 6
samenhangende deelbesluiten, die echter alle afzonderlijk in stemming worden gebracht zodat
daarover ook separaat kan worden beslist. De besluiten 1 (oprichten stichting & aanvragen ANBIstatus), 2 (machtiging WGN-bestuur), 3 (inschakeling ABAB-accountants) en 5 (formele vastlegging
voorwaarden genoemd in de voordracht) worden met algemene stemmen aanvaard. De besluiten 4
(bespreking concept-statuten op extra ALV) en 6 (akkoord gaan met alle genoemde financiële
aspecten) worden met 1 tegenstem en 1 onthouding eveneens nagenoeg algemeen aanvaard.
8. Voorstel tot verdere financiële ondersteuning Nederlandse Wagnervertalingen
De voorzitter licht het voorstel toe. De vergadering geeft blijk van haar brede instemming met dit
project. Mevrouw Opdam vraagt of er op adequate wijze met uitgeverij IJzer afspraken zijn gemaakt.
De voorzitter geeft aan dat dit het geval is en dat alle in de voordracht opgenomen bepalingen door de
uitgeverij zijn aanvaard maar dat deze pas kunnen worden geformaliseerd nadat de ledenvergadering
met die voorstellen instemt. Mevrouw Opdam wil wel instemmen met het voorstel als de afspraken
schriftelijk worden vastgelegd. Dat was ook de bedoeling en is al zo afgesproken met de uitgeverij.
Vervolgens geeft de vergadering, conform de tekst van de voordracht, haar toestemming voor de
verdere ondersteuning van de Wagnervertalingen ad € 10.000, gespreid over de jaren 2017 t/m 2019.
9. Bestuurszaken; statutair aftreden van Johan Maarsingh
Op grond van de maximaal statutaire zittingstermijn en het daaruit voortvloeiende rooster van aftreden
treedt Johan Maarsingh af. De voorzitter bedankt hem hartelijk en uitvoerig voor zijn vele bijdragen en
grote musicologische kennis waarmee hij de vereniging zo veel jaren heeft ondersteund en schenkt
hem de vorig jaar verschenen prestigieuze uitgave Die Geschichte der Bayreuther Festspiele van
Oswald G. Bauer. Johan Maarsingh blijft zijn serie bijdragen aan de Wagner Kroniek voortzetten.

Hanneke van Parreren is bereid gevonden het komende jaar mee te draaien in het bestuur om daarna te
kunnen beslissen of ze bestuurslid zal worden. De plaats van Johan Maarsingh blijft dus formeel
voorlopig nog leeg.
10. Activiteitenprogramma 2017
Is al voor het grootste deel bekend gemaakt via de folder van het Wieland Wagner symposium.
11. Wat verder ter tafel komt
De voorzitter doet een klemmend beroep op de aanwezigen zich alsnog op te geven voor het komende
studieweekend op Mennorode.
12. Rondvraag en sluiting
De heer Jan Achten stelt voor de data van de bijeenkomsten af te stemmen met het programma van
DNO. De voorzitter belooft daarnaar te kijken. De heer Ferd Willigers vraagt of we geen promotionele
activiteiten moeten verrichten rond de publicatie van de Wagnervertalingen. Leo Cornelissen
antwoordt dat we al het idee hebben aangedragen om de vertalingen onderdeel van een serie met een
samenhangende citeertitel te laten zijn. We stellen geld beschikbaar, maar vervullen niet de rol van
uitgever. Dat is de verantwoordelijkheid van uitgeverij IJzer. De heer Jan Burger vraagt de
vergadering om een applaus voor het gedegen en omvangrijke werk van het bestuur.
Daarna sluit de voorzitter om 20:55 uur de vergadering.

