Aanwezigheidsregistratie
Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 3 november 2018
Cultureel Centrum Don Bosco
Heel

Als stemgerechtigd afgevaardigde van:
Naam vereniging:___________________________________________________________
Gevestigd te:_______________________________________________________________
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Onderwerp

Vaststelling Verslag Algemene Ledenvergadering dd. 02-06-2018

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter vaststelling

Verkorte toelichting

Advies/Acties

Vaststelling Verslag Algemene Ledenvergadering dd. 02-06-2018

Bijlagen

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering dd. 02-06-2018

Conceptverslag
Algemene Ledenvergadering d.d. 02-06-2018

1.

Opening door de voorzitter en inventarisatie voor de rondvraag
Afmeldingen:
Gouverneur Bovens en dhr. Cornelissen hebben zich afgemeld.
Bestuurslid dhr. Evers en mevr. Segers-Weusten, consulent muziek Huis voor de Kunsten
Limburg, zijn eveneens verhinderd.
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering om 9.38 uur.

2. Vaststelling Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 4 november 2017
Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
a. Harmonie St. Michaël uit Thorn heeft in Brussel de Europese titel voor harmonieorkesten
behaald. De voorzitter feliciteert de vereniging met dit fantastische resultaat.
b. Dirigentenworkshop De Maestro:
Zaterdag 16 juni, thema Ensemblespel. Het is de laatste Maestro van dit seizoen.
c. De Finale Jonge Solisten vindt plaats op zondag 24 juni in De Borenburg in Voerendaal.
Tijdens de finale zullen 65 solisten hun muzikale kwaliteiten laten horen. De jury, bestaande
uit dhr. Fried Dobbelstein en dhr. Frans Hendrikx, zal uitmaken wie met de winst naar huis
gaat. De ondersteuning is dit jaar in handen van Koninklijke Erkende Fanfare St. Caecilia uit
Wijnandsrade.
d. Examens
Komend najaar staan de theorie- en praktijkexamens op de agenda.
e. Ledentool
Elke lidvereniging is verplicht om de ledenadministratie aan te leveren via de ledentool. Van
35 verenigingen heeft de LBM nog niets ontvangen. De voorzitter doet een oproep aan deze
verenigingen om de gegevens alsnog aan te leveren. Iedereen met vragen over de ledentool
of over het invullen van de template kan terecht bij Mirjam Waltmans van het Huis voor de
Kunsten Limburg.
f. Privacy
Op 25 mei j.l. is de nieuwe privacywet in werking getreden. Elke vereniging kan zowel bij het
Huis voor de Kunsten Limburg als bij het Huis voor de Sport een online stappenplan
aanvragen. Met behulp van dit stappenplan kan elke vereniging zelf aan de slag om AVGproof te worden.
4.

Vaststelling Jaarverslag 2017
Dhr. Nijs, secretaris van de LBM, licht het jaarverslag kort toe en kondigt aan dathet in de
toekomst minder uitgebreid zal zijn en meer in de lijn van het huidige beleidsplan.
Een van de aanwezigen heeft een opmerking over punt 2.2 Loting ondersteuning
Concertconcoursen 2017, uit het jaarverslag. De ondersteuning zou in 2017 gedaan zijn door
andere verenigingen. Dhr. Nijs kijkt het na en zal er op terugkomen.
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De tekst

Dient te luiden:
Loting ondersteuning Concertconcoursen 2018; eerste concoursdag Kerkelijke Harmonie St.Joseph 1880 Weert en tweede concoursdag Koninklijke Harmonie St.-Caecilia Swalmen. Fanfare
Concordia Ittervoort is reserve voor het eerste weekend en Fanfare Concordia Einighausen voor
het tweede weekend.
5.
-

Vaststelling Financieel Jaarverslag 2017
De LBM staat er financieel goed voor. Stefan Prevoo haalt enkele punten naar voren:
In 2017 is een positief resultaat van €14.000,- behaald.
Er is een opvallende stijging van de liquide middelen. De kosten voor LEF! waren gemaakt in
2016, de gelden van de Motie Volkscultuur hiervoor zijn pas ontvangen in 2017.
Stijging in de Algemene kosten > ontwikkeling nieuwe huisstijl, aanpassen van de website, LBMspeldjes. Dit was niet opgenomen in de begroting.
Er zijn geen vragen over het financieel jaarverslag. Het financieel jaarverslag wordt onder
dankzegging vastgesteld.
LFA (amateurtoneel), VNK-Limburg (koren), LBTen LBM zijn de vier pijlers onder het Huis voor
de Kunsten Limburg.De provincie berekent alleen bij de LBM de huisvestingskosten en
personeelskosten door. Het gaat om een bedrag van ca. €80.000 à €90.000,-. De voorzitter laat
weten dat de provincie dit met terugwerkende kracht wil rechtzetten. Vanaf 1 januari 2018 is de
LBM niet langer verplicht om de huisvestingskosten te betalen. De penningmeester vraagt
daarom toestemming aan de Algemene Ledenvergadering om een gewijzigde begroting op te
stellen. De vergadering gaat akkoord.
a. Verslag kascontrolecommissie
Mevr. Mommers van Fanfare St. Cecilia Helden krijgt namens de kascontrolecommissie het
woord. De kascontrolecommissie heeft bij de controle veel positief kritische vragen gesteld
aan de penningmeester. De administratie was in orde, “netjes en transparant”. Ze stelt de
algemene ledenvergadering voor om de jaarrekening 2017 vast te stellen en om het bestuur
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2017. Er volgt
applaus. De voorzitter dankt de kascontrolecommissie.
b. Verkiezing kascontrolecommissie
Dhr. Bosch is aftredend lid en niet herkiesbaar. Dhr. J. Vervuurt, bestuurslid van Harmonie
Concordia Melick meldt zich aan om naast mevr. Mommers toe te treden tot de
kascontrolecommissie.

6.

Vaststelling Beleidsplan 2018-2022
Mevr. Wintraecken geeft een toelichting op het beleidsplan 2018-2022. Er is gekozen voor een
nieuwe eigentijdse opzet bestaand uit losse sheets. Er zijn geen vragen over het beleidsplan.
De definitieve versie is als pdf-document toegevoegd aan de vergaderstukken.

7.

Bestuursverkiezingen
Dhr. Hanssen treedt af als bestuurslid van de LBM. De voorzitter dankt dhr. Hanssen voor zijn
grote inzet voor de LBM in de afgelopen vijf jaar, waarin hij ook enkele jaren als vicevoorzitter
heeft gefunctioneerd en overhandigt hem een afscheidscadeau. Dhr. Hanssen maakt plaats voor
nieuwe mensen met nieuwe inzichten. Zoals hij zelf zegt: „Harmonieën en fanfares hebben
weliswaar een traditie maar moeten ook blijven vernieuwen.‟ Dhr. Hanssen dankt de aanwezigen
voor het in hem gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren.
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Op de agenda staat de benoeming van drie nieuwe bestuursleden en de herbenoeming van dhr.
Leunissen. Als bestuursleden worden voorgedragen: mevr. M. Schroën, dhr. P. Derks en dhr. W.
Jongen. De aanwezigen betuigen hun instemming met applaus. Informatie over de nieuwe
bestuursleden is te vinden in de vergaderstukken.
8.

Concertconcoursen
a. Informatie Concertconcoursen 2018
De LBM Concertconcoursen 2018 worden gehouden op 14 en 21 oktober in TheaterHotel De
Oranjerie in Roermond. Dit jaar presenteren tien muziekgezelschappen uit verschillende
divisies en secties hun muzikale kwaliteiten. De jury bestaat uit Rob Goorhuis, Dick Bolt en
Durk Laurenbach. De organisatie is in handen van de LBM met ondersteuning van Kerkelijke
Harmonie St.-Joseph 1880 uit Weert en Koninklijke Harmonie St.-Caecilia uit Swalmen.
Er zijn geen vragen over de Concertconcoursen.
b. Data Concertconcoursen 2019
De LBM Concertconcoursen 2019 worden gehouden op zondag 20 en 27 oktober in
TheaterHotel De Oranjerie in Roermond.

9.

LBM Jeugdorkest
Met trots presenteert de LBM de nieuwe dirigent voor het LBM Jeugdorkest: Bart Deckers. Hij
stelt zich voor aan de aanwezigen.De hoofddoelen zijn volgens hem, het promoten van de
blaasmuziek en de ontwikkeling van jeugdige muzikanten.Hij haalt nog drie punten aan:
-

-

Bart Deckers probeert de repetities van het LBM Jeugdorkest zoveel mogelijk af te stemmen
met de eigen harmonie of fanfare van de deelnemers.
De nieuwe dirigent wil de jeugd stimuleren om meer kamermuziek te spelen, zodat ze zich
ook kunnen ontwikkelen in een kleine bezetting. Het LBM Jeugdorkest kan op die manier
laten horen dat er ook goed repertoire is voor kleinere bezettingen.
Het is belangrijk om als orkest aanwezig te zijn tijdens sociaal-maatschappelijke activiteiten.
Het LBM Jeugdorkest moet zich vooral in Limburg laten zien.

Het eerste concert onder leiding van Bart Deckers vindt plaats op zaterdag 25 augustus tijdens
het Sint Rosa Festival in Sittard. Hij hoopt dat iedereen de jeugd zal aansporen om mee te doen
met het LBM Jeugdorkest.
10. LBM Website
Er komt een aanpassing van de website zodat de website op alle mobiele kanalen is te bekijken.
Het streven is om de website voor de zomer te hebben aangepast.
11. Presentatie “Hoe kun je als vereniging bijdragen aan muziekonderwijs voor ieder kind?”
Mevr. Besouw is in het dagelijks leven docent muziek, ze is ook voorzitter van de Commissie
Jeugd & Educatie van de KNMO.
Op muziekscholen wordt vaak nog op traditionele manier les gegeven waarin vooral de methode
centraal staat. Mevr. Besouw stelt zich de vraag of het niet beter is om een andere vorm van
muziekonderwijs aan te bieden. Bijvoorbeeld door de leerling meer centraal te stellen en meer
aandacht te hebben voor creativiteit in plaats van het ambacht.
Via haar contacten met Méér Muziek in de Klas probeert ze meer aandacht te vragen voor
harmonie- en fanfaremuziek. De presentatie van Dorrie Besouw is terug te lezen op de website
van de LBM.
Op woensdag 27 juni wordt een SamenDOOR! Dag georganiseerd bij Adams Muziekcentrale in
Ittervoort. Iedereen die bezig is met muziek in de klas kan zich hiervoor aanmelden via de
website www.doormuziek.nl.
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12. Presentatie “GRIND – Goede Raad Is Niet Duur”
Dhr. Derks zal zich als bestuurslid van de LBM bezig gaan houden met het coachen van
verenigingen. Muziek maken is belangrijk. Muziek mogelijk maken is nog belangrijker.
Binnen de muziekvereniging krijgt het bestuur te maken met wel zeven generaties, met elk een
eigen tijdsbeeld. Het is een van de uitdagingen waar bestuurders van muziekverenigingen
tegenaan lopen.
GRIND is een initiatief van Toon Peerboom (KNMO), Ubbo van Piggelen (VNK-Limburg) en Peter
Derks en is opgericht om verenigingen te coachen bij het besturen van de culturele vereniging.
Elke vereniging kan bij GRIND een hulpvraag indienen. Stap voor stap wordt gekeken welke
expertise nodig is om de vereniging verder te helpen. De vereniging is hierin leidend en GRIND
inspireert en biedt methodes en mogelijkheden aan. GRIND wordt ondergebracht in het Huis voor
de Kunsten Limburg. De gehele presentatie van dhr. Derks is terug te vinden op de website van
de LBM.
13. Vaststelling datum Algemene Ledenvergadering – voorstel: zaterdag 3 november 2018
De voorgestelde datum wordt vastgesteld.
14. Rondvraag
Er zijn geen vragen. De vergadering wordt gesloten om 11.40 uur.
15. Sluiting van de vergadering
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor zijn of haar komst en sluit de vergadering.
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TOELICHTING AGENDAPUNT 4.a.
Overleg

LBM – Algemene Ledenvergadering

Datum

3 november 2018

Agendanummer

4.a.

Onderwerp

LBM Algemeen

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter informatie

Verkorte toelichting Het Huishoudelijk Reglement is aangepast naar de huidige tijd.

Advies/Acties

Vaststellen vernieuwd Huishoudelijk Reglement

Bijlagen

Huishoudelijke Reglement

LBM Informatiemap

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement o.g.v. art. 28 v.d. statuten

Algemene Bepalingen

Artikel 1.
1.1
Waar in dit reglement wordt gesproken van de bond is daarmee bedoeld de Limburgse Bond
van Muziekgezelschappen.
1.2
Waar in dit reglement wordt gesproken van statuten zijn daarmee bedoeld de statuten van
de bond, zoals die laatstelijk bij besluit van de algemene vergadering zijn vastgesteld.

Leden - Verenigingen
Artikel 2.
2.1
Een vereniging, die het lidmaatschap van de bond wenst te verkrijgen, dient daartoe een
schriftelijk verzoek in bij het bondsbestuur.
2.2
Bij dit verzoek worden overlegd:
a. een afschrift van de statuten van de vereniging als zij volledige rechtsbevoegdheid
heeft;
b. een recent uittreksel van de KVK (Kamer van Koophandel)
c. een afschrift van de conceptnotulen van de ledenvergadering van de vereniging,
waarin tot aanmelding voor het lidmaatschap werd besloten, voorzover deze
conceptnotulen op het besluit tot aanmelding betrekking hebben;
d. een verwerkersovereenkomst voor het digitaal verwerken in Mijn LBM van gegevens
over de vereniging en haar (bestuurs)leden;
e. een recente ledenlijst volgens een door de bond beschikbaar “template” om in te
lezen in Mijn LBM;
f. een opgave van naam en adres van de dirigent van de vereniging;
2.3
Indien een verzoek om toelating tot het lidmaatschap niet al de hiervoor genoemde
gegevens bevat, verzoekt het bondsbestuur de vereniging alsnog om inzending van de
ontbrekende gegevens.
2.4
Zodra de volledige gegevens zijn ontvangen beslist het bondsbestuur in de eerstvolgende
bestuursvergadering over de toelating tot het lidmaatschap.
Indien het bondsbestuur het inwinnen van nog nadere inlichtingen noodzakelijk acht, kan het
de beslissing over de toelating tot het lidmaatschap tot een volgende bestuursvergadering
aanhouden.
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Artikel 3.
Het bondsbestuur zal een vereniging niet tot het lidmaatschap van de bond toelaten:
a.
indien de vereniging niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 7.2 van de
statuten;
b.
indien de vereniging in het verleden lid van de bond is geweest, doch uit het
lidmaatschap daarvan is ontzet, tenzij de redenen, die destijds tot die ontzetting
hebben geleid, geen beletsel voor het lidmaatschap meer kunnen worden geacht
en de vereniging vroeger ontstane financiële verplichtingen jegens de bond heeft
aangezuiverd;
c.
indien door toelating de belangen en/of de goede naam van de bond zouden
worden geschaad of in gevaar gebracht.
Artikel 4.
4.1
Van een besluit van het bondsbestuur tot al dan niet toelating tot het lidmaatschap geeft de
secretaris zo spoedig mogelijk kennis aan de vereniging waarbij –ingeval van niet toelating de redenen voor die beslissing worden vermeld.
4.2
In geval van toelating zendt de secretaris aan de vereniging een afschrift van de statuten en
reglementen van de bond.
4.3
Zodra een lid tot de bond is toegelaten, verkrijgt het de rechten en is het onderworpen aan
de verplichtingen uit de statuten en reglementen van de bond voortvloeiende.
4.4
Ingeval van niet toelating kan de vereniging tot hoogste een half jaar na ontvangst van de
kennisgeving hiertegen schriftelijk in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering, welke
daarover in laatste instantie beslist.
Artikel 5.
5.1
Ereleden en erebestuursleden hebben jegens de bond geen verplichtingen tot het betalen
van contributie.
5.2
Ereleden en bestuursleden hebben het recht de algemene vergaderingen van de bond bij te
wonen en aldaar het woord te voeren. Zij hebben als zodanig geen stemrecht.
5.3
Aan een erelid of een erebestuurslid kan door de algemene vergadering de titel erevoorzitter
of beschermheer worden toegekend.
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Verplichtingen van de leden
Artikel 6.
Leden – Verenigingen zijn verplicht:
a.
aan de bond alle gewenst functionele inlichtingen en opgaven te verstrekken;
b.
een lijst van alle verenigingsleden via Mijn LBM, waarop alle gegevens zijn
vermeld, die door het bondsbestuur worden verlangd, bij te houden;
c.
Uiterlijk 15 februari wordt eenmalig de ledenlijst via Mijn LBM d.m.v. een export
voor dat kalenderjaar vastgesteld. Hiervan wordt de vereniging tijdig in kennis
gesteld;
d.
gebruik te maken van Mijn LBM;
e.
te zorgen dat haar statuten en reglementen geen bepalingen bevatten, welke in
strijd zijn met de statuten en reglementen van de bond;
f.
de statuten, reglementen en door of namens de bond genomen besluiten na te
leven;
g.
regelmatig boek te houden van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging;
h.
notulen van leden- en bestuursvergaderingen te houden, jaarverslagen uit te
brengen en afschrift te houden van belangrijke uitgaande correspondentie.
Artikel 6.a.
Een vereniging die geen gebruik maakt van Mijn LBM kan geen insignes aanvragen,
ontvangt geen gewaarmerkte ledenlijst voor bijvoorbeeld gemeentelijke of provinciale
subsidies, voldoet mogelijk niet aan de voorwaarden voor projecten en de serviceverlening
wordt tot een minimum beperkt.
De laatst ingediende ledenlijst wordt o.a. gehanteerd voor deelname aan concertconcoursen.

Artikel 7.
Leden - natuurlijke personen zijn verplicht:
a.
de statuten, reglementen en door of namens de bond genomen besluiten na te
leven;
b.
de belangen van de bond niet te schaden;
c.
desgevraagd volledige en juiste inlichtingen en opgaven omtrent zaken
betreffende de bond te verstrekken, zowel mondeling als schriftelijk, aan het
bondsbestuur of een daardoor aangewezen persoon.
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Schorsing of uitzetting uit het lidmaatschap
Artikel 8.
8.1
Indien naar de mening van het bondsbestuur sprake is van het bepaalde in art. 11.2 der
statuten stelt dit het lid hiervan schriftelijk in kennis, onder het gelijktijdig verzoek binnen een
maand de gewraakte handelingen, gedragingen en/of nalatigheden te beëindigen.
8.2
Het lid wordt in de gelegenheid gesteld zich persoonlijk door geschriften en/of getuigen te
verweren.
8.3
Indien het lid weigert of in gebreke blijft gevolg te geven aan het verzoek van het
bondsbestuur, stelt dit het lid schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van zijn besluit,
binnen een termijn van twee weken.
8.4
De bondsbestuur beslist over het beroepschrift in zijn eerstvolgende vergadering op de wijze
als bepaald in artikel 27 der statuten. Het bondsbestuur stelt het lid van deze beslissing in
kennis onder gelijktijdige mededeling dat bij de algemene vergadering beroep openstaat
binnen een termijn van een maand.
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Aanwijzing der afgevaardigden naar de algemene vergadering
Artikel 9.
9.1
Als afgevaardigde kunnen door de leden – verenigingen slechts worden aangewezen
natuurlijke personen, welke lid zijn van de vereniging, die zij vertegenwoordigen en geen lid
zijn van het bondsbestuur.
9.2
Elke lid-vereniging is verplicht aan de secretaris van de bond schriftelijke opgave te doen van
naam en volledig adres van de door het lid aangewezen afgevaardigde.

Artikel 10.
10.1
De stemgerechtigde afgevaardigde levert daartoe bij het binnenkomen van de vergaderzaal
op een daartoe aan te wijzen plaats een door hem en twee bestuursleden getekende
geloofsbrief in.
10.2
Deze geloofsbrief zal tegelijk met het bericht tot bijeenroeping van de algemene vergadering
aan de leden worden toegezonden. Het lid draagt zorg, dat op de geloofsbrief de naam en
de functie van de stemgerechtigde afgevaardigde zijn vermeld en voorts de verdere
gegevens, welke blijkens de inhoud van de geloofsbrief worden verlangd.
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Kascommissie
Artikel 11.
11.1
De kascommissie bestaat uit tenminste drie personen, afkomstig uit drie verschillende leden
– verenigingen; zij mogen geen deel uit maken van het bondsbestuur.
11.2
De leden van de kascommissie worden benoemd door de algemene vergadering; zij mogen
hoogstens drie jaren van deze commissie deel uit maken met dien verstande, dat ieder jaar
1/3 gedeelte van de commissieleden aftreedt.
11.3
De commissie bepaalt in overleg met de penningmeester op welke wijze zij haar
werkzaamheden uitvoert en verslag doet van haar bevindingen.
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Het bondsbestuur
Artikel 12.
12.1
Het bondsbestuur bepaalt welke taken –behoudens de in artikel 23 der statuten genoemdede leden ervan- vervullen in haar midden, in commissies en/of naar buiten, alsmede de
inhoud van deze taken, de omvang van de bevoegdheden, de duur van benoeming in en
ontslag uit deze taken.
12.2
De benoeming van de leden van het bondsbestuur geschiedt voor een termijn van vier jaren,
met dien verstande dat telkenjare zo mogelijk eenzelfde aantal en in ieder geval tenminste
drie leden periodiek aftredend zullen zijn.
12.3
Degene die in het bestuur is gekozen ter vervanging van een lid, hetwelk zijn functie heeft
beëindigd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
12.4
De namen van de kandidaten voor het bondsbestuur worden vermeld op de agenda van de
algemene vergadering, waarin hun verkiezing aan de orde komt.
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Het Dagelijks Bestuur
Artikel 13.
Het bepaalde in de leden 2 t/m 4 van artikel 12 van dit reglement is van overeenkomstige
toepassing op de leden van het dagelijks bestuur.
Artikel 14.
De secretaris is verantwoordelijk voor het houden der notulen van de algemene vergadering,
van de vergaderingen van het bondsbestuur en van het dagelijks bestuur.
Tevens is hij verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenlijst, het uitvoeren en bewaren
van de briefwisseling van de bond, het beheren van het archief en alle taken hem in de
statuten en reglementen van de bond opgedragen.
Artikel 15.
De penningmeester beheert de geldmiddelen van de bond en belegt deze op de meest
gunstige wijze. Hij is verantwoordelijk voor de inning van de jaarlijkse bijdrage van de leden
en andere aan de bond verschuldigde bedragen. Hij is verplicht van de door hem ontvangen
en uitgegeven bedragen nauwkeurig aantekening te doen houden.

Artikel 16.
16.1
Het bondsbestuur kan voor secretaris en penningmeester nadere instructies vaststellen.
16.2
Het bondsbestuur bepaalt voorts welke van zijn werkzaamheden aan het dagelijks bestuur
zullen worden overgedragen.
16.3
Het bondsbestuur kan met machtiging van de algemene vergadering een of meer
werknemers in dienst nemen, aan wie nader aan te geven werkzaamheden kunnen worden
opgedragen. Zij verrichten hun taak onder leiding en verantwoordelijkheid van de secretaris
en voor wat betreft de financiën van de penningmeester.

Artikel 17.
17.1
De vergaderingen van het bondsbestuur en dagelijks bestuur worden door de secretaris in
opdracht van de voorzitter bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste
zeven dagen; in spoedeisende gevallen kan deze termijn door de voorzitter worden bekort.
17.2
Bij de oproeping voor de vergadering wordt de agenda gevoegd. Ieder bestuurslid kan de
secretaris tot ten hoogste vier dagen voor de vergadering verzoeken een onderwerp op een
aanvullende agenda te plaatsen, welke aanvullende agenda tenminste twee dagen voor de
bestuursvergadering aan de bestuursleden wordt toegezonden.
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Huishoudelijk Reglement

Algemene Vergadering
Artikel 18.
18.1
De voorzitter is belast met de handhaving van de orde der algemene vergadering. Hij neemt
alle maatregelen die hij daartoe bevorderlijk acht.
18.2
De voorzitter kan bepalen, dat één persoon over hetzelfde voorstel of onderwerp in één
vergadering slechts tweemaal het woord mag voeren.
18.3
Hij, die zich beledigende uitdrukkingen veroorlooft of de orde verstoort, wordt door de
voorzitter tot de orde geroepen. Bij herhaling kan de voorzitter hem het woord ontnemen en
–zo hij hieraan geen gevolg geeft- gelasten de vergadering te verlaten.

Artikel 19.
Indien de voorzitter van oordeel is, dat over een in behandeling gebracht voorstel genoeg is
beraadslaagd, kan hij de beraadslaging sluiten en het voorstel zonodig in stemming brengen.
Stemmingen

Artikel 20.
20.1
Verkiezingen van bondsbestuursleden en van leden van de door de algemene vergadering
te benoemen commissies kan geschieden op voordracht van het bondsbestuur of van
tenminste tien leden – verenigingen.
Een van het bestuur uitgaande voordracht moet, voor elke vacature afzonderlijk, in de
oproeping voor de algemene vergadering vermeld worden. Een voordracht van tenminste
tien leden – verenigingen moet, voor iedere vacature afzonderlijk, tenminste acht dagen voor
de algemene vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend, onder bijvoeging
van een door de kandidaat gestelde persoon ondertekende schriftelijke verklaring, dat hij
bereid is een eventuele verkiezing te aanvaarden.
20.2
Indien geen voordracht is opgemaakt, is de algemene vergadering geheel vrij in haar keuze.
20.3
Een van het bestuur of van ten minste tien leden – verenigingen afkomstige voordracht mag
slechts één naam voor elke vacature vermelden.
20.4
Indien geen tegenkandidaat is gesteld is de enig voorgedragene per vacature gekozen, tenzij
de vergadering stemming wenst.
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LBM Informatiemap

Huishoudelijk Reglement

Artikel 21.
21.1
Over de verkiezing of benoeming van personen wordt schriftelijk, over alle andere zaken
mondeling gestemd; alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der
stemmen. De voorzitter kan constateren, mits zonder tegenspraak uit de vergadering, dat
een voorstel bij acclamatie is aangenomen.
21.2
Indien tot stemming over personen moet worden overgegaan treden in de vergadering drie
door de voorzitter aan te wijzen personen als stemopnemers op.
21.3
De stemopnemers onderzoeken of het aantal stembriefjes gelijk is aan dat der aanwezige
stemgerechtigde afgevaardigden.
21.4
Ingeval van verkiezing van bestuursleden hebben zoveel afzonderlijke stemmingen plaats
als personen moeten worden gekozen. Indien stemming nodig is ter verkiezing van een
voorzitter, wordt over hem het eerste gestemd.

Artikel 22.
22.1
Indien bij een stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot een
tweede vrije stemming overgegaan.
22.2
Is ook bij deze tweede stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan is gekozen die
kandidaat, die het hoogste aantal stemmen op zich heeft verenigd. Bij gelijk aantal stemmen
beslist het lot.

Slotbepaling.
Artikel 23.
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur tot de volgende
algemene vergadering.

Laatst gewijzigd,
Roermond, 2018
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TOELICHTING AGENDAPUNT 5
Overleg

LBM – Algemene Ledenvergadering

Datum

3 november 2018

Agendanummer

5

Onderwerp

Begroting 2019

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter vaststelling

Verkorte toelichting Mondelinge toelichting op de begroting 2019 door penningmeester
Stefan Prevoo.

Advies/Acties

Vaststelling Begroting 2019

Bijlagen

Conceptbegroting 2019

BEGROTING 2019
LIMBURGSE BOND VAN MUZIEKGEZELSCHAPPEN

ALGEMEEN
Begroting
2019
€
Subsidiebaten

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

190.292

190.292

96.724

72.500

67.900

77.891

262.792

258.192

174.615

Inkoopkosten

25.500

25.500

24.607

Personeelskosten

77.195

77.196

77.195

Huisvestingskosten

13.096

13.096

13.097

Bestuurskosten

15.550

14.550

12.875

Kantoorkosten

8.050

5.400

4.395

Algemene kosten

2.750

2.750

18.108

Financiële lasten

600

400

506

142.741

138.892

150.783

120.051

119.300

23.832

Directe inkomsten

Resultaat algemeen

BEGROTING 2019
LIMBURGSE BOND VAN MUZIEKGEZELSCHAPPEN

ACTIVITEITEN
Begroting
2019
€
ORGANISATIE
Projectfiche Kenniscentrum
Baten
Lasten

Projectfiche Verenigingscoach
Baten
Lasten

Projectfiche Ledentool
Baten
Lasten

MUZIKALE ONTWIKKELING
Projectfiche HAFABRA-muziekexamens
Baten
Lasten

Projectfiche Solistenconcoursen
Baten
Lasten

Projectfiche Finale Jonge Solisten
Baten
Lasten

Projectfiche Masterclasses
Baten
Lasten

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

5.000
-5.000

2.000
-2.000

-

10.000
-10.000

10.000
-10.000

-

15.000
-15.000

10.000
10.000
-

10.458
10.458
-

750
1.750
-1.000

750
1.750
-1.000

1.075
1.015
60

200
4.250
-4.050

200
3.750
-3.550

225
2.700
-2.475

2.000
5.000
-3.000

1.200
4.600
-3.400

1.733
4.101
-2.368

2.000
-2.000

250
-250

250
-250

BEGROTING 2019
LIMBURGSE BOND VAN MUZIEKGEZELSCHAPPEN

Begroting
2019
€
Projectfiche Concertconcoursen
Baten
Lasten

Projectfiche De Maestro
Baten
Lasten

JEUGD
Projectfiche Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR!
Baten
Lasten

Projectfiche Eurofestival
Baten
Lasten

Projectfiche LBM Jeugdorkest
Baten
Lasten

Projectfiche LBM Familieorkest
Baten
Lasten

COMMUNICATIE & PROMOTIE
Projectfiche Online platform
Baten
Lasten

Projectfiche LEF!
Baten
Lasten

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

19.500
26.500
-7.000

20.100
19.650
450

9.215
13.668
-4.453

8.000
14.200
-6.200

8.800
13.550
-4.750

5.603
12.552
-6.949

-

-

2.000
-2.000

2.000
-2.000

2.000
-2.000

5.750
25.150
-19.400

21.500
24.900
-3.400

26.055
16.509
9.546

5.750
17.700
-11.950

-

-

5.500
11.500
-6.000

5.500
13.000
-7.500

25.000
-25.000

-

PM
PM
PM

48
-48

-

BEGROTING 2019
LIMBURGSE BOND VAN MUZIEKGEZELSCHAPPEN

Begroting
2019
€
Projectfiche Blaasmuziekfonds
Baten
Lasten

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

25.000
-25.000

15.000
-15.000

-

25.000
-25.000

15.000
-15.000

-

Resultaat activiteiten

-167.600

-67.400

-8.937

RESULTAAT TOTAAL

-47.549

51.900

14.895

Projectfiche Blaasmuziek TV
Baten
Lasten

TOELICHTING AGENDAPUNT 6.a.
Overleg

LBM – Algemene Ledenvergadering

Datum

3 november 2018

Agendanummer

6.a.

Onderwerp

Terugblik Concertconcoursen 2018

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter informatie

Verkorte toelichting Mondelinge toelichting over het verloop van de afgelopen
concoursdagen door secretaris Bart Nijs.

Advies/Acties

Bijlagen

TOELICHTING AGENDAPUNT 6.b
Overleg

LBM – Algemene Ledenvergadering

Datum

3 november 2018

Agendanummer

6.b

Onderwerp

Loting ondersteuning Concertconcoursen 2019

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter vaststelling

Verkorte toelichting Tijdens de ALV wordt geloot welke lidvereniging de LBM zal
ondersteunen tijdens de Concertconcoursen in 2019.

Advies/Acties

Loting ondersteuning Concertconcoursen 2019

Bijlagen

Loting ondersteuning Concertconcoursen 2019
Voorwaarden ondersteuning Concertconcoursen 2019

Loting ondersteuning Concertconcoursen 2019
Met ingang van 1 januari 2014 is de organisatie van de LBM Concertconcoursen enigszins aangepast.









De organisatie van de Concertconcoursen is in handen van de LBM.
De ondersteuning tijdens een van de concoursdagen is per weekend in handen van één LBMlidvereniging.
De LBM Concertconcoursen 2019 worden gehouden op zondag 20 en zondag 27 oktober.
De locatie is TheaterHotel De Oranjerie, Roermond.
De vergoeding die de ondersteunende vereniging ontvangt, bedraagt € 1.750 per concoursdag.
De ondersteunende vereniging conformeert zich door deel te nemen aan de loting aan een
aantal voorwaarden. Deze zijn in de bijlage vermeld.
Per concoursdag wordt eveneens geloot voor een reserve kandidaat.
Iedere lidvereniging mag zich aanmelden om aan de loting deel te nemen, maar verenigingen
die 5 jaar of langer geleden de Concertconcoursen ondersteund hebben, komen het eerst aan
de beurt.

Indien uw vereniging in aanmerking wenst te komen voor de ondersteuning bij de organisatie van een
Concertconcours in 2019, dan kunt u dit tot uiterlijk 31 oktober a.s. schriftelijk kenbaar maken bij het
Huis voor de Kunsten Limburg, t.a.v. LBM, Postbus 203, 6040 AE Roermond of per email:
mwaltmans@hklimburg.nl.
Aan de organisatie van de Concertconcoursen is een aantal voorwaarden verbonden (zie bijlage).
Inschrijving voor de loting betekent dat de vereniging zich conformeert aan deze voorwaarden. Mocht
u hierover nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot Mirjam Waltmans (0475399268 of per email: mwaltmans@hklimburg.nl).

Voorwaarden voor de ondersteuning van de Concertconcoursen van de
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Organisatie
Vanaf januari 2014 worden de Concertconcoursen door de LBM georganiseerd. Tijdens de
concoursdagen leveren lidverenigingen hand- en spandiensten als ondersteunende vereniging.
Ondersteuning
De LBM heeft (afhankelijk van de locatie) tussen de 25 en 30 taken die gedurende een concoursdag
uitgevoerd dienen te worden (orkestbegeleiding, podiumcrew, ontvangst genodigden,
deurbewaking, entrée, etc.). De ondersteunende vereniging zorgt ervoor dat deze taken naar
behoren worden uitgevoerd.
De ondersteunende vereniging zorgt samen met de LBM voor een goed gastheerschap. Allereerst
voor de deelnemende orkesten. Zij hebben meestal lang toegewerkt naar deze spannende dag. Wij
verwachten van de organiserende vereniging dat ze hiermee adequaat omgaan. Tijdens de
concoursdagen worden tevens gasten en sponsoren van de LBM ontvangen. Van de ondersteunende
vereniging wordt verwacht dat zij, met hulp van het LBM-bestuur, goed worden ontvangen.
Locaties
De LBM zorgt voor de reservering van de betreffende concourslocaties.
Financiële zaken
De LBM neemt alle kosten voor haar rekening, maar ontvangt ook alle opbrengsten. De
ondersteunende lidvereniging ontvangt een vergoeding van € 1.750 per hele concoursdag. De LBM
houdt zich het recht voor om de vergoeding te verminderen, indien niet wordt voldaan aan de
gestelde voorwaarden.
Herkenbaarheid
De ondersteunende vereniging dient voldoende herkenbaar aanwezig te zijn, door bijvoorbeeld in
uniform aanwezig te zijn.
Samenwerkingsovereenkomst
Afspraken over de aard en inhoud van de werkzaamheden worden in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.
Loting
Geïnteresseerden lidverenigingen kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de LBM om zich in
te schrijven voor de loting. Alle LBM-lidverenigingen kunnen zich inschrijven voor deelname aan de
loting, maar verenigingen die 5 jaar of langer geleden de Concertconcoursen ondersteund hebben,
komen het eerst aan de beurt. Tijdens de Algemene Ledenvergadering vindt per weekend een loting
plaats.
N.B.: In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de LBM.

TOELICHTING AGENDAPUNT 7.a
Overleg

LBM – Algemene Ledenvergadering

Datum

3 november 2018

Agendanummer

7.a

Onderwerp

Vooruitblik Solistenconcoursen en Finale Jonge Solisten 2019

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter informatie

Verkorte toelichting Nieuwe data zijn bekend voor 2019
23 en 24 maart, Chris Goossens Solisten Concours, Ohé en Laak
31 maart, Elsene Solistentoernooi, Nieuwstadt
7 april, Open Peel en Maas Solistenconcours, Helden
7 april, Hubert Hermens Solistenconcours, Wijnandsrade
14 april, Huub Urlings Solistenconcours, Buchten
28 april, Lei Extra Solistenconcours, Hulsberg
5 mei, Roderlandtoernooi, Kerkrade-Bleijerheide
30 juni, Finale Jonge Solisten, Heel

Advies/Acties

Bijlagen

TOELICHTING AGENDAPUNT 7.b
Overleg

LBM – Algemene Ledenvergadering

Datum

3 november 2018

Agendanummer

7.b

Onderwerp

Loting ondersteuning Finale Jonge Solisten 2019

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter vaststelling

Verkorte toelichting Tijdens de ALV wordt geloot welke lidvereniging de LBM zal
ondersteunen tijdens de Finale Jonge Solisten in 2019.

Advies/Acties

Loting ondersteuning Finale Jonge Solisten 2019

Bijlagen

Loting ondersteuning Finale Jonge Solisten 2019
Voorwaarden ondersteuning Finale Jonge Solisten 2019

Loting ondersteuning Finale Jonge Solisten 2019









De organisatie van de Finale Jonge Solisten is in handen van de LBM.
De ondersteuning tijdens de Finale is in handen van één LBM-lidvereniging.
De Finale Jonge Solisten 2019 worden gehouden op zondag 30 juni.
De locatie is Cultureel Centrum Don Bosco in Heel.
De vergoeding die de ondersteunende vereniging ontvangt, bedraagt € 350.
De ondersteunende vereniging conformeert zich door deel te nemen aan de loting aan een
aantal voorwaarden. Deze zijn in de bijlage vermeld.
Er wordt eveneens geloot voor een reserve kandidaat.
Iedere lidvereniging mag zich aanmelden om aan de loting deel te nemen.

Indien uw vereniging in aanmerking wenst te komen voor de ondersteuning bij de organisatie van de
Finale Jonge Solisten in 2019, dan kunt u dit tot uiterlijk 31 oktober a.s. schriftelijk kenbaar maken bij
het Huis voor de Kunsten Limburg, t.a.v. LBM, Postbus 203, 6040 AE Roermond of per email:
mwaltmans@hklimburg.nl.
Aan de organisatie van de Finale Jonge Solisten is een aantal voorwaarden verbonden (zie bijlage).
Inschrijving voor de loting betekent dat de vereniging zich conformeert aan deze voorwaarden. Mocht
u hierover nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot Mirjam Waltmans (0475399268 of per email: mwaltmans@hklimburg.nl).

Voorwaarden voor de ondersteuning tijdens de Finale Jonge Solisten van de
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Organisatie
Door de LBM wordt de Finale Jonge Solisten georganiseerd. Tijdens deze Finale levert de
lidvereniging hand- en spandiensten als ondersteunende vereniging.
Ondersteuning
De LBM heeft (afhankelijk van de locatie) een zestal taken die gedurende de Finale-dag uitgevoerd
dienen te worden (entrée, inschrijving, begeleiding solist, deurbewaking, etc.). De ondersteunende
vereniging zorgt ervoor dat deze taken naar behoren worden uitgevoerd.
De ondersteunende vereniging zorgt samen met de LBM voor een goed gastheerschap voor de
deelnemende solisten. Zij hebben meestal lang toegewerkt naar deze spannende dag. Wij
verwachten van de ondersteunende vereniging dat ze hiermee adequaat omgaat.
Locaties
De LBM zorgt voor de reservering van de betreffende locatie.
Financiële zaken
De LBM neemt alle kosten voor haar rekening, maar ontvangt ook alle opbrengsten. De
ondersteunende lidvereniging ontvangt voor deze ondersteuning een vergoeding van € 350. De LBM
houdt zich het recht voor om de vergoeding te verminderen, indien niet wordt voldaan aan de
gestelde voorwaarden.
Herkenbaarheid
De ondersteunende vereniging dient voldoende herkenbaar aanwezig te zijn.
Samenwerkingsovereenkomst
Afspraken over de aard en inhoud van de werkzaamheden worden in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.
Loting
Geïnteresseerden lidverenigingen kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de LBM om zich in
te schrijven voor de loting. Alle LBM-lidverenigingen kunnen zich inschrijven voor deelname aan de
loting. Tijdens de Algemene Ledenvergadering vindt een loting plaats.
N.B.: In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de LBM.

TOELICHTING AGENDAPUNT 8
Overleg

LBM – Algemene Ledenvergadering

Datum

3 november 2018

Agendanummer

8

Onderwerp

Mijn LBM

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter informatie

Verkorte toelichting Per 1 januari jl. is de digitale ledentool ‘Mijn LBM’ volop in gebruik.
De ontwikkeling van deze tool staat niet stil. Er wordt een
mondelinge toelichting gegeven op een aantal nieuwe
functionaliteiten.

Advies/Acties

Bijlagen

TOELICHTING AGENDAPUNT 9
Overleg

LBM – Algemene Ledenvergadering

Datum

3 november 2018

Agendanummer

9

Onderwerp

Rick’s Blaasmuziekwinkel (3 pilots)

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter informatie

Verkorte toelichting In 2014 is de LBM met 3 pilots gestart omtrent muziekonderwijs,
onder meer mogelijk gemaakt met innovatieve gelden uit de Motie
Limburgse Volkscultuur. Muziekonderwijs, muziekbeleving,
muziekinteresse en muziek maken zouden vanaf groep 1 van de
basisschool in het takenpakket van de school moeten worden
opgenomen op dezelfde manier zoals bijvoorbeeld met taal en
rekenen gebeurt. Het moet tot de ‘normale’ ontwikkeling van het
kind gaan behoren. De drie gekozen pilot-projecten gaan uit van
een eigen idee en filosofie, maar stellen het kind centraal. Ieder
project denkt dat de eigen aanpak het grootst mogelijke resultaat
heeft. Door de verscheidenheid kunnen ervaringen worden
opgedaan die uiteindelijk ertoe kunnen leiden dat een aanpak
gekozen kan worden die Limburg-breed uitgerold kan worden. De
LBM heeft voor de volgende drie vernieuwende projecten gekozen:
Muziekkanjers (Noord-Limburg), Rick’s Blaasmuziekwinkel (MiddenLimburg) en Blaas- en trommelcarrousel (Zuid-Limburg).
Rita Scheffers zal het project uit Midden-Limburg,
Rick’s Blaasmuziekwinkel, toelichten.
Advies/Acties
Bijlagen

TOELICHTING AGENDAPUNT 11
Overleg

LBM – Algemene Ledenvergadering

Datum

3 november 2018

Agendanummer

11

Onderwerp

SamenDOOR! nieuwe subsidieregeling voor muziekverenigingen in
samenwerking met een school PO-VO

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter informatie

Verkorte toelichting Tijdens de ALV wordt door Hanneke Suilen, projectleider DOOR!
Masterplan Muziekonderwijs Limburg, een mondelinge uitleg
gegeven over de kansen en de voorwaarden van de nieuwe
subsidieregeling SamenDOOR!

Advies/Acties
Bijlage

