MEDEDELINGEN VAN
HET WAGNERGENOOTSCHAP
NEDERLAND
Nr. 69 | 14 februari 2020
Zaterdag 22 februari ontvangt u de Wagner Kroniek.
Let op: op de adresdrager van de Kroniek is uw
lidmaatschapsnummer vermeld. Binnenkort wordt de website van
het Wagnergenootschap voorzien van een apart gedeelte voor
leden. Om t.z.t. in te loggen heeft u dit nummer nodig.
Maandag 2 maart: Algemene ledenvergadering 2020
Aansluitend gesprek met bariton Bastiaan Everink
Locatie:
Aanvang:

De Nieuwe KHL in Amsterdam
19:30 uur (zaal open vanaf 19:00 uur)

Agenda
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019
4. Terugblik; verenigingsactiviteiten 2019 en vaststelling Jaarverslag 2019
5. Jaarrekening 2019:
A. Financieel verslag van de penningmeester over 2019;
Verslag kascontrolecommissie; bespreking jaarrekening 2019
B. Goedkeuring jaarrekening 2019; Decharge bestuur / penningmeester 2019
C. Samenstelling leden kascontrolecommissie over 2020
6. Viering 60-jarig jubileum WGN / 160 jaar Wagnertraditie in Nederland (voorjaar 2021)
7. Begroting 2020: Bespreking begrotingsvoorstel en vaststelling
8. Bestuurszaken:
A. Statutair aftreden van secretaris Jan de Kater
B. Verkiezing nieuwe bestuursleden
9. Verkiezing nieuw(e) erelid(leden)
10. Activiteitenprogramma 2020
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag en sluiting
Toelichting:
ad 3: Het verslag vindt u in de Wagner Kroniek 59.2 (mei 2018, pag. 5-7) en op de website onder ‘Verslagen’.
ad 4: Het jaarverslag 2019 vind u in de Wagner Kroniek 60.2 (februari 2020) en op de website onder ‘Verslagen’.
ad 5&7: De jaarstukken over 2019 en de begroting 2020 liggen in de zaal voor u gereed. Desgewenst kunt u ze
ook per e-mail bij de penningmeester opvragen.
ad 5 c: Leden van de kascontrolecommissie 2020 en hun rooster van aftreden: de heer Jan Filedt Kok per ALV
2021, de heer Hans Jacobs per ALV 2022, de heer Ferd Willigers ook per ALV 2022.
ad 6: Voorjaar 2021 viert het WGN het 60-jarig bestaan en tevens dat er dan sprake is van een 160jarige Wagnertraditie in ons land. Er is een programma samengesteld voor het weekend van vrijdag 12 t/m
zondag 14 februari. Ter bespreking komen het programma en de financiële implicaties.
ad 8A: Secretaris Jan de Kater, wiens 1e bestuurstermijn afloopt, opteert niet voor een 2e termijn. Wij betreuren
dat en respecteren zijn keuze. Bestuur en vereniging zijn hem zeer erkentelijk voor zijn grote, deskundige inzet.
ad 8B: Voor de vacature Secretaris binnen het bestuur stellen wij u voor Jan Schultheiss te benoemen. Hij heeft
het afgelopen jaar met het bestuur meegelopen en is inmiddels vertrouwd met de aan deze functie verbonden
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werkzaamheden.
T.a.v. het statutaire aftreden van voorzitter Leo Cornelissen per ALV 2020 is op de ALV van 19 maart 2019
besloten zijn termijn met 1 jaar te verlengen t/m 30 juni 2021. Herhaalde en intensieve pogingen om een directe
opvolg(st)er te vinden hebben een zeker resultaat gehad, maar betrokkene heeft vanwege zeer drukke
werkzaamheden nog maar heel beperkt gelegenheid gehad om zich in te werken. Wij kunnen daarom op dit
moment nog geen voordracht afronden. Zodra zich de gelegenheid voordoet om nieuwe bestuursleden te kunnen
benoemen zullen wij u die voorleggen. Het zittende bestuur zal per 1 juli 2021 conform de statuten uit zijn midden
een voorzitter aanwijzen.
Het huidige rooster van aftreden van de bestuursleden is als volgt: voorzitter Leo Cornelissen/niet herkiesbaar per
medio 2021, Communicatie/Publiciteit Gustaaf Vossenaar/herkiesbaar en penningmeester Philip
Grisel/herkiesbaar beiden per ALV 2023, secretaris Jan Schultheiss/herkiesbaar per ALV 2024.
Geïnteresseerden in een bestuursfunctie worden opnieuw dringend verzocht zich te melden.
ad 9: Gezien hun grote verdiensten voor het onder de aandacht brengen van Wagners muziek bij een groot
publiek wordt, conform art. 6 en7 van de statuten, voorgesteld om enkele nieuwe ereleden te benoemen.
Vanwege de vertrouwelijkheid worden hun namen op de ALV ter bespreking bekend gemaakt.

Na de Algemene Ledenvergadering zal Minze bij de Weg in gesprek gaan met de
Nederlandse bariton Bastiaan Everink. Everink zong afgelopen zomer met veel succes de rol
van Wotan in Das Rheingold in het Musiktheater im Revier Gelsenkirchen.

Wijziging: de e-mail adressen van de bestuursleden zijn gewijzigd.
Leo Cornelissen
voorzitter@wagnergenootschap.nl
Philip Grisel
penningmeester@wagnergenootschap.nl
Jan de Kater / Jan Schultheiss
secretaris@wagnergenootschap.nl
Gustaaf Vossenaar
communicatie@wagnergenootschap.nl

HERINNERING:
Zondag 22 maart – Busreis: Lohengrin, Opernhaus Dortmund
U kunt zich nog tot a.s. zondag opgeven.
U heeft nog tot en met zondag 16 februari om zich aan te melden voor deze busreis op
zondag 22 maart 2020 naar Dortmund. De opera vindt plaats in het Opernhaus Dortmund
Aanvang 15:00 uur afloop ca. 19:40 uur.
De bus vertrekt om 9:45 uur uit Amsterdam (rotonde einde Europaboulevard).
Vervolgens ca.10:30 NH-hotel bij Utrecht CS en ca.11:30 Postillion Hotel Arnhem.
Terugreis: ca. 21:45 Arnhem, 22:45 Utrecht en 23:30 Amsterdam.
Dortmunder Philharmonikern o.l.v. Gabriel Feltz. Regie Ingo Kerkhof. Rolverdeling:
§ Heinrich der Vogler: Shavleg Armasi
§ Lohengrin: Michael Siemon
§ Elsa von Brabant: Christina Nilsson
§ Friedrich von Telramund: Joachim Goltz
§ Ortrud: Stéphanie Müther
§ Heerrufer des Königs: Morgan Moody
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Boekingsinformatie:
• Voor de busreis en een goede parterreplaats in het theater betaalt u € 95,- p.p.
• De boekingsperiode sluit 16 februari 2020.
• Kaarttoewijzing geschiedt naar volgorde van betalingsontvangst.
Aanmelden:: https://www.wagnergenootschap.nl/agenda/activiteiten-wgn-nl
Vriendelijk verzoek om bij de aanmelding en betaling via iDeal nog een email te sturen naar
onze secretaris: secretaris@wagnergenootschap.nl met daarin de volgende gegevens: de
precieze namen van alle deelnemer(s), uw 06-nummer, uw postadres en de opstapplaats.
In geval van overboeking wordt het betaalde bedrag per ommegaande aan u teruggestort.
Circa 2 weken voor de reis ontvangen de deelnemers een deelnemersbewijs met
aanvullende informatie.

Activiteiten 2020
Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende activiteiten:
Zaterdag 4 april 2020: Dagsymposium ‘Gustav Mahlers fascinatie voor Richard
Wagner’ (locatie; Goethe-Institut)
Vrijdag 17 april 2020: Filmvertoning van ‘Parsifal’ op groot scherm.
De keuze van welke uitvoering en locatie volgt later.
Woensdag 27 mei: Menno Dekker: in de aanloop naar Wagner, deel 4: ‘Wagner en de
Italianen Bellini, Spontini en Donizetti’. (Locatie; De Nieuwe KHL).
Woensdag 17 juni 2020: Slotavond seizoen 2019/2020: Stipendiatenconcert 2020:
presentatie en optreden van bariton Alexander de Jong, regisseur Lisenka Heijboer en
pianist Ramon van Engelenhoven (locatie; De Nieuwe KHL)
Meer informatie over deze activiteiten leest u in de Wagner Kroniek en op onze website.

Website
Wanneer u de website van het Wagnergenootschap bezoekt, ziet u in de menubalk ‘Inlog
leden’ staan. Deze functie willen wij op termijn gaan invoeren om u beter van dienst te zijn.
Zodra het zover is ontvangt u hierover bericht. Voor dit moment is het goed te weten dat uw
lidmaatschapsnummer op de adresdrager van De Kroniek staat.
Goed idee om dit nummer alvast ergens te noteren.

Tot slot: oproep bestuursleden
In verband met de toekomstige bestuurswisselingen heeft het genootschap nog steeds
behoefte aan versterking. Met name wanneer de huidige voorzitter Leo Cornelissen medio
2021 uittreedt, zullen zijn activiteiten door meerdere bestuursleden over genomen moeten
worden.
Heeft u belangstelling om zich voor het Genootschap in te zetten dan verzoeken wij u
contact op te nemen met Gustaaf Vossenaar (E: communicatie@wagnergenootschap.nl)
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