
Punt Soort Omschrijving Verantwoordelijke Begin datum Eind datum Activiteiten Status
1 actie 100 jarige Harie Roijen (oudste nog levende oud-lid van Amicitia) boekje 

Amciitia 100 jr onderweg overhandigen? Navragen bij Jean Roijen (archivaris). HSC/WBO 07-05-14 28-06-14 afgehandeld

2 actie Vervolg instructie beladers oud papier RD4 maandag 7-juli-2014. HSC 07-05-14 03-06-14 afgehandeld
3 actie Persbericht(en) zomeravondconcert dd 05-juli a.s. Navragen bij steuncommite 

(ntossings@home.nl).
HSC 07-05-14 07-05-14 afgehandeld

4 actie Ben Defauwes stopt vrijdag 7-juni a.s. met de buffetdienst tijdens en na de 
repetitie van de harmonie. De heren Pierre Roijen en Ludy Hambeukers 
hebben aangegeven dit wel eens te willen doen. Meerdere personen 
benaderen (Erik Konigs, Joke Duisings) en evt. een shema/instructie (o.a. mbt 
financien) hievoor opstellen.

ABE/WBO 07-05-14 07-10-14

1 x per maand. Erik Konings en Joke Duisings zijn als 'vaste reserve' beschikbaar. 
Procedure opstellen mbt wisselgeld (zsm).

afgehandeld

5 actie Deelname aan Jeugdfestival te Heel door Mherimba zondag 11-mei a.s. 
Consumptie aanbieden namens Amicitia, welkomswoord bij terugkomst in 
Banholt. Navragen of de begeleiding Mark Houben een attentie overhandigd.

WBO/HSC 07-05-14 11-05-14 afgehandeld

6 actie LBT gegevens Amicitia doorgeven. WBO 07-05-14 03-06-13 afgehandeld
7 actie Inventariseren bij de leden voor deelname Hmis tijdens de kermis in Terlinden 

op zondag 3-augustus-2014. Daarna besluit wel/niet deelnemen Amicita 
besluiten.

PFR/WBO 07-05-14 03-06-14 afgehandeld

8 actie Gezamenlijke mars voor mars- en showwedstrijden te Bemelen per e-mail 
ontvangen en doorgestuurd naar Guido lardinois.

HSC 07-05-14 05-05-14 afgehandeld

9 actie Bastuba van Guido Lardinois is gerepareerd bij Adams in Ittervoort: kosten 
€175,-  excl.BTW.

HSC 07-05-14 07-05-14 afgehandeld

10 actie Kleine trom beschikbaar voor Guy Lardinois tbv Pinksteren? WBO 07-05-14 03-06-14 afgehandeld
11 actie Evaluatie gesprek met dirigent Loek Paulissen inplannen nadat het bestuur 

eerst met de muziek commissie heeft gesproken op vrijdag 20-juni a.s. na de 
repetitie van de harmonie (ca. 22.00 uur). Daarna afspraak met de dirigent 
maken.

HSC 07-05-14 16-05-14 afgehandeld

12 actie Contributie beheer. RES 07-10-14 Automatische incasso in januari / overigen worden aangeschreven afgehandeld
13 actie DB verdeling kenbaar maken bij de leden: waarnemend voorzitter Willy Bours, 

secretars Horrie Schwanen, aspirant penningmeester Anita Bessems. WBO 07-05-14 03-06-14 afgehandeld

14 actie Samenstellen Amicitianieuws? Voor komende periode tot aan de vakantie 1 
nieuwsflits uitgeven.

WBO 07-05-14 03-06-14 afgehandeld

15 actie Instrumentenbeheer.

RDO 07-05-14

Ruimte in kelder inrichten (Ben Defauwes en Peter Houben zullen dit maken).  
Zie ook 48. 
Gestart wordt in december
06-01; Nogmaals de heren aanspreken en concrete afspraken maken (tijdens 
kleine carnavalszitting)
03-02; Ruud neemt zelf contact op met Peter
12-05; Willy informeert nogmaals
02-06; Klaar

afgehandeld

16 actie Website up to date houden en eventueel op te frissen. Contact opnemen met 
Falco Renierkens.

ABE/RES 04-11-14
Nieuwe host wordt aangekocht (obv voorstel Falco). 
06-01; zie actiepunt 73

afgehandeld

17 actie Afspraak met Dhr. Richard Essers (Molenweg) ivm eventuele interresse 
bestuursfunctie bij Amicitia.

WBO 07-05-14
Richard zal de eerstvolgende bestuursvergadering van 2-sept. Aanschuiven.

afgehandeld

18 actie Commissie Solistenconcours: aandachtspunten o.a. werklijst invulling, 
benaderen sponsoren, back-up maken van de info die bij Brigitte lardinois 
aanwezig is.

ADE/RDO 07-05-14
Afspraak plannen met Guido en Nicky om sponsoring te bespreken.
(Zie ook actiepunt 55) afgehandeld

19 actie Welke documenten worden er gearchiveerd door de archivaris Jean Roijen? 
Jean (jeanroijen@hetnet.nl) uitnodigen voor bestuursvergadering van 3-juni 
a.s. aanvang 19.30 uur. 

HSC 07-05-14 16-05-14 afgehandeld

20 actie Evaluatie carnavals activiteiten in de zaal 2014 met CV de Boemelere 
inplannen: dinsdag 17-juni a.s. om 20.00 uur in de harmoniezaal. Opstellen 
overzicht van afgelopen jaren. Doorgeven aan Ruud Waber (secr. CV De 
Boemelere).

WBO/HSC 07-05-14 03-06-14 afgehandeld

21 besluit Jolanda Bendermacher
07-05-14 07-05-14

Het bestuur zal Jolanda Bendermacher niet officieel benaderen om terug te 
keren bij Amicitia, evt. wel polsen.

afgehandeld

22 besluit Technisch beheer harmoniezaal
07-05-14 07-05-14

Bestuurslid Pierre Franssen zal het technischbeheer van de harmoniezaal op zich 
nemen.

afgehandeld

23 actie Archivaris Jean Roijen: overzicht van 'wat zoal in het Harmonie archief 
bewaard kan worden'.
Benodigdheden om te archiveren kan Jean zelf aanschaffen. Informeren naar 
mogelijke externe harde schijf.
Scanner aanschaffen? Informatie inwinnen bij Wichard van Engelshoven.

RDO/ABE 03-06-14 07-10-14

2 st externe harde schijf aanschaffen: akkoord. A3 printer/scanner is aanwezig 
bij Sjef Roijen op basis van sponsoring. Doorgeven aan archivaris Jean Roijen.

afgehandeld

24 actie bemannen bufet tot aan de zomervakantie door bestuursleden. Schema 
opstellen.

HSC 03-06-14 03-06-14 afgehandeld

25 actie poststukken in:
02. ere-leden uitnodigen voor deelname aan processie.
03. op prikbord hangen + mededeling + website.
12. RD4 uitnodigen voor 07-07 .
13. bespreken tijdens evaluatie met dirigent Loek Paulissen dd 25-06 a.s.
14. zaalbeheer: als agendapunt opvoeren na zomervakantie.
15. KK dient deelname te beslissen.
16. afmelden voor alg. ledenverg. LBM
17. afvaardiging bestuur wo 11-juni aanv. 20.00 uur te Mheer.
06. meenemen tijdens evaluatie muziekcommissie dd 20-06 a.s.

HSC
HSC
HSC
HSC
HSC
RDO
HSC
RDO
HSC

03-06-14 03-06-14 afgehandeld

26 actie Zaalbeheerder dient datums wanneer de zaal zijn gereserveerd zijn door te 
geven aan het bestuur.
Beschikbaarheid van zaal kenbaar maken via (beveiligde) internet site.

WBO/HSC 03-06-14 02-09-14
zie overzicht reserveringen zaal 2014.

afgehandeld

27 actie Fam. Van Solingen: navragen stand van zaken mbt toetreden tot harmonie 
door Levi en hoorn van vader.

RDO 03-06-14 07-10-14
Levi zal na zomervakantie 2014 toetreden tot harmmonie. Hoorn is ingeleverd.

afgehandeld

28 actie Overzicht opvragen van wie in het bezit is vaan een toegangssleutel tot de 
harmoniezaal.

RDO 03-06-14 03-06-14 afgehandeld

29 actie contactadressen 'vaste' inleenmuzikanten en mogelijk te gebruiken 
harmoniezalen in de regio.

RDO 03-06-14 03-06-14 afgehandeld

30 besluit Kermis Terlinden 03-06-14 03-06-14 Amicitia zal in 2014 niet deelnemen an de Kermis in Terlinden. afgehandeld
31 besluit Pinkster Dinsdag

03-06-14 03-06-14
Na rondgang Pinksterkermis dinsdag per cafe 1 consumptie uitgeven aan de 
leden ipv consumptiebonnen

afgehandeld

32 besluit Zaalbeheer
03-06-14 03-06-14

Reglement voor het gebruik van harmoniezaal Amicitia Banholt ot nader order 
handhaven door Sjef Roijen.

afgehandeld

33 besluit Contactpersoon voor Dirigent.

03-06-14 03-06-14

Dhr. Mark Houben zl als contactperson optreden voor dirigent Loek Paulissen 
mbt benodigde inleen muzikanten, inplannen extra (partij)repetities en 
dagelijkse zaken. Mark zal e.e.a. rapporteren aan het bestuur.

afgehandeld

34 actie Evaluatie karnavalsseizoen 2014 met CV: verzoek van CV om de kosten voor 
het geluid tijdens de zitting te betalen door Amicitia (€400,=). CV is bereidt 
hier iets tegenover te zetten in de vorm van hand en spandiensten. Besluit 
nemen tijdens best.verg.van 08-07 a.s. (mogelike activiteiten CV: za 14-11-
2015 CV zonder grenzen 50/50; 2016 zomercarnaval 19 of 26 juni; 2015/2016 
kandidaat voor buuttekampioenschappen).

Allen 17-06-14 02-09-14

Nog contract op te stellen, neen. Rekening rechtstreeks van F.Bessems naar 
Amicitia €400 excl. BTW.

afgehandeld

35 actie 08-augustus a.s. harmoniezaal rustplaats wandel 4 daagse uit Vilt, invulling 
door Amicitia. Navragen hoeveel mensen benodigd.

WBO 17-06-14 08-08-14
zie werklijst

afgehandeld

36 actie Deelname Harmonie aan concerttreffen 2015 doorgeven aan secr. Fed.LZW HSC 25-06-14 30-06-14 afgehandeld

37 actie Vrijdag 29-08 a.s. 1e repetitie harmonie na vakantie, 25-8 en 1 en 5-9 
gezamenlijke repeptities. Doorgeven aan leden via Amicitia Nieuwsflits.

WBO 25-06-14 02-09-14 afgehandeld

38 actie Voorstel van dirigent L.Paulissen: Examens koppelen aan leerlingenopleiding, 
ook voor toetreding tot harmonie, eventueel opleidingsplan schrijven (LP). 
Werkgroep leerlingenopleiding in samenspraak met dirigent e.e.a. bespreken 
en aanzetten. Theorie na AMV? Overdracht tussen Ellen Giebels en instrument 
leraren?

RDO 07-10-14

06-03; concreet plan uitschrijven obv inbreng leraren en dirigenten

afgehandeld

39 besluit Aanstelling dirigent.
25-06-14 25-06-14

Amicita en dirigent Loek Paulissen zijn overeengekomen de samenwerking voort 
te zetten.

afgehandeld

40 bespreki
ngspunt

Bas van Laar is gestopt als muzikant. Navragen bij Marc Houben of Bas zich 
niet prettig behandeld voelde tijdens repetities. RDO 08-07-14 02-09-14

Niets van bekend bij de leden.
afgehandeld

41 bespreki
ngspunt

Evaluatie zomeravondconcert: prima geregeld alleen eerder kenbaar maken.
08-07-14 geen opvolging

42 bespreki
ngspunt

Bedanken steuncommite in vorm van beloning, erkenning, attentie, 
kerstpaketten? Allen 08-07-14

Kerstpaketten voor vaste poetsploeg en kistje met 1 fles wijn voor 
steuncommite leden. Dit jaar nog door Sjef en Ria. afgehandeld

43 actie Afscheid oud-bestuursleden: Peter Houben, Ben Defauwes en Sjef Roijen. 
Datum plannen / Ets Sjef Hutschemakers

ADE 08-07-14
12 maart bij Ut Voshoes

afgehandeld

44 actie Opvragen 90-jarigen en 50-jarige huwelijken voor komende jaren, bij Wiel 
Mingels. HSC 08-07-14

Lei van Achten / 6 november 2015 (ovb)
Harrie en Mien Bendermacher / pinksterdinsdag serenade afgehandeld

45 actie Post in nr.1: Concert/repetitie Envida zorgcentrum Margraten. Eventueel 
Mherimba?

RDO 08-07-14 07-10-14
doorgestuurd naar begeleiding van Mherimba

afgehandeld

46 actie Post in nr.4: beeindiging aansprakelijkheidsverzekering leden bij KNMO.
ABE 08-07-14 07-10-14

zie 56
afgehandeld

47 actie Post in nr.9: eigen bijdrage leerlingenopleiding achterstallige betalingen van 
Kim Lambrikx. Nogmaals per brief.

RDO 08-07-14 07-10-14 afgehandeld

48 actie Ledenlijst up- to date brengen, hiervoor systeem opzetten.
RDO 08-07-14

in combinatie met 15.
'Dropbox' inrichten.

afgehandeld

49 bespreki
ngspunt

Financiele afspraken met dirigent Loek Paulissen en overige leraren. Toetsen & 
verzekeringsplaatje.

RES/WBO 07-10-14

Afspraken met betreffende personen zijn gemaakt.
Verzekeringsplaatje + rekeningen bespreken met rabobank
03-02; Richard maakt een afspraak (Ruud gaat mee)
02-06; Verzekeringplaatje bekijken met Math Roijen; Willy maakt een afspraak 
om samen met Richard langs te gaan
03-11; zie actie 117

afgehandeld

Actie/besluitenlijst Amicitia



Punt Soort Omschrijving Verantwoordelijke Begin datum Eind datum Activiteiten Status

Actie/besluitenlijst Amicitia

50 actie Introductie procedure/rondje voor nieuwe leden.

ADE/WBO 02-09-14

Voorstel wordt door Axel doorgestuurd ter inzage
06-01; input geven door eenieder aan Axel voor verdere invulling
10-03; wordt nog nader uitgewerkt
zie actie 67

afgehandeld

51 actie Profielschets opstellen tbv vacature instructeur voor klaroenkorps RDO 02-09-14 07-10-14 Vermelden in diverse weekbalden en websites (HSC). afgehandeld
52 besluit Selectie commissie voor nieuwe instructeur Klaroenkorps RDO/ADE/WBO 02-09-14 02-12-14 afgehandeld
53 besluit Afscheid instructeur Theo Lodewick organiseren door een appart commite

02-09-14
Contact persoon naar bestuur is dhr. Martin Roijen.

afgehandeld

54 actie Mherimba: besturen 3 verenigingen onderling overleg plegen mbt 
samenwerking

02-09-14
HOLD

geen opvolging

55 actie Sponsoring Amicitia implementatie per 01/01/16 in samenspraak met 
steuncommite (G.Lardinois)

RDO/ADE 02-09-14

Concept document: Sponsoring Amicitia tbv bedrijven en particulieren (vrienden 
van Amicitia) besproken.
06-01; datum prikken voor afspraak met Guido en Nicky
03-11; Math Roijen om advies vragen
02-02; vergadering in Maart wordt Math uitgenodigd.
05-04; gezamenlijk overleg Amicitia / steuncomité / commissie solistenconcours 
plannen om sponsoring te bundelen (afspraak sept 2016 / Horrie plant dit)
04-10; afgehandeld

afgehandeld

56 actie Inventariseren afgesloten verzekeringen o.a. hoe instrumenten zijn verzekerd, 
inboedel harmoniezaal, aansprakelijkheidsverzekering leden?. RES 07-10-14

Zie  actie 49
afgehandeld

57 actie Overdracht penningmeesterschap
RES 07-10-14

Onderwerpen besproken met Sjef Roijen zijn door RES in overzicht opgenomen. 
De onder punt 1 van dit overzicht genoemde administratie applicatie 'Manager' 
per 01-01-2015 opreationeel hebben.

afgehandeld

58 actie Vrijkaarten themaconcert: voor wie allemaal? Werklijst voor dit concert ism 
CV?

WBO 07-10-14 08-11-14
In overleg met muziekcommissie: Guido Lardinois

afgehandeld

59 actie Werklijst voor 15-11 a.s Toneel avond ism Zij Actief WBO 07-10-14 15-11-14 afgehandeld
60 actie Opstellen Amicitia Activiteitenkalender 2015. HSC 07-10-14 HSC is tevens contactpersoon voor Boemelkapel mbt deze kalender. afgehandeld
61 actie Opstellen werklijsten: Inzamelen Oud-papier 2015 en Activiteiten Amicitia 

2015
WBO 07-10-14 afgehandeld

62 besluit Nieuwe tafels harmoniezaal, voorkeur bestuur tafels met platen op karretje.
HSC 07-10-14 02-12-14

Doorgeven aan steuncommite.
afgehandeld

63 actie Afspraak met Guido Lardinois ivm zijn reactie mbt inleenmuzikanten HSC/WBO 04-11-14 afgehandeld
64 actie Visie/beleid vastleggen inzake inleenmuzikanten in combinatie met 

toekomstige bezetting harmonie/klaroenkorps.

WBO 04-11-14

Als agendapunt opnemen bestuursverg. 02-12 a.s. en algemene 
ledenvergadering 2015.
06-01; Willy komt met voorstel voor volgende vergadering
08-04; document (opgemaakt door Willy) is goedgekeurd door bestuur, dirigent 
en muziekcommissie
08-04; instrumentenbeleid toevoegen

afgehandeld

65 actie Drankleverancier evalueren en eventueel vernieuwen (ism comité Hei-op 
feesten)

Nader te bepalen 02-12-15 afgehandeld

66 actie huidige site actie up-to-date maken ABE/RES 02-12-14 Wijzigingen door Falco laten uitvoeren afgehandeld
67 actie Introductie brochure nieuwe inwoners

ADE/WBO 02-12-14
Document opgesteld door Willy; wordt doorgestuurd aan eenieder
03-02; bij nieuwe inwoners "uit proberen"
13-12; Richard vraagt Vivian en Saskia voor verdere uitwerking

wachten

68 actie Invulling jaarvergadering bepalen
Allen 02-12-14

06-01; Horrie stelt agenda samen
03-02; 14 maart aparte vergadersessie gepland

afgehandeld

69 actie Opfrissen statuten en huishoudelijk reglement
Allen 02-12-14

03-02; aparte vergadersessie voor plannen
08-02; Willy maakt een inventarisatie van de diverse documenten ter 
voorbereiding op sessie.

wachten

70 actie Nieuwe lijst bemanning buffet WBO 06-01-15 afgehandeld
71 actie Drankvergunning overschrijven

PFR/HSC 06-01-15

03-02; Pierre zal betreffende map updaten
10-03; Pierre vraagt na bij Harmonie Slenaken welke vergunningen er nodig zijn 
voor zaalbeheer; Axel zal dit verder ondersteunen.
01-09; Horrie informeert hiernaar bij gemeente
03-11; Sjef R. / Pierre R. en Pierre F.  als nieuwe mensen overschrijven

afgehandeld

72 actie Account aanmaken voor E-herkenning & HorecaDNA HSC/PFR 06-01-15 10-03; Pierre pakt dit verder op. afgehandeld
73 actie Site bouwen samen met Falco

WBO 06-01-15

Dinsdag 13 januari 2015, 20.00u, bij Willy
03-02; Ruud neemt contact op met Saskia Flamand voor creative invulling
10-03; Willy gaat het project bij een collega neerleggen en komt met een 
voorstel
08-04; Twan Gorissen (collega Willy) komt met concept.

afgehandeld

74 actie Richtlijn voor vergoeding/salaris instructeurs opvragen RDO afgehandeld
75 actie Nieuwe voorwaarden vaststelling ivm jubilea RDO 03-02-15 afgehandeld
76 actie Presentielijst en specificatie factuur leraren RDO 03-02-15 Opzet maken en opnemen met leraren afgehandeld
77 actie Presentje voor oud-bestuursleden WBO 03-02-15 > speldje met logo afgehandeld
78 actie Statuten steuncomité opvragen bij Jef Roijen

RDO 03-02-15
Horrie kijkt eerst na welke documenten hijzelf evt. Heeft
10-03; Willy gaat op zoek naar statuten

afgehandeld

79 actie Nieuwe opzet voor financiële stromen diverse verenigingen (carnaval) bepalen
Allen 03-02-15

Aparte vergadersessie voor inplannen
afgehandeld

80 actie Hoorniste via Loek; voorwaarden doornemen met Loek; 
WBO 10-03-15

Willy neemt dit 13-03 met Loek op; 
08-04; Gaat niet door wegens weinig structurele oplossing

afgehandeld

81 actie Verenigingsavond Rabobank bezoeken op 14/15/16 april
ADE/RES 10-03-15

Axel regelt de inschrijving
08-04; 15 april ADE & RES

afgehandeld

82 actie Beleid maken wat betreft consumptieprijs icm zaalhuur etc. Allen 10-03-15 zie besluit 118 afgehandeld
83 actie Het beheer van de uniformen.

ADE 10-03-15

Axel gaat dit vormgeven
08-04; 21 april is kleermaker in zaal voor aanpassingen etc.
08-04; Axel vraagt Andrea Simonis voor kleine aanpassingen etc.
02-06; Wies Mingels blijft dit voorlopig doen.
01-09; Axel kijkt naar mogelijkheden kleermaker in Margraten
01-12; Alle naaiwerkzaamheden zijn mogelijk; factuur aan amicitia sturen

afgehandeld

84 actie Bestuurskostuums ADE 10-03-15 Axel gaat de mogelijkheden bekijken afgehandeld
85 bespreki

ngspunt
Concept repetitiebezoek opzetten

RDO/RES 14-03-15
presentatie op ALV
08-04; document opgemaakt afgehandeld

86 bespreki
ngspunt

Zaalhuur regels opstellen
RDO/RES 14-03-15

iav besluit met cv boemelaire
afgehandeld

87 actie Alcoholbeleid --> volgens regels IVA; presentatie ontvangen van cursus
HSC 08-04-15

02-06; Regels toonbaar in zaal;
01-12; Horrie heeft de regels en zorgt voor bord in zaal
02-02; Tekstueel nog aanpassen

afgehandeld

88 actie Slot uniformenkast repareren/vervangen RDO 08-04-15 afgehandeld
89 actie Overgordijnen reinigen

RDO 08-04-15

01-08 gordijnen wassen bij MediReva; vooraf 1 gordijn proefwassen 
03-11; gordijnen worden voolopig niet gewassen, wel in december ingespoten 
wegens brandveiligheid.
01-05; ingespoten op zaterdag 19-12-2015

afgehandeld

90 actie Dirigenten muziekstandaard RDO 08-04-15 afgehandeld
91 actie Nieuw lid leerlingencommissie

Allen 08-04-15
12-05; oproep in amicitianieuws
02-06; Romie is wellicht geïnteresseerd
06-10; Romy is toegetreden tot de AMC commissie

afgehandeld

92 actie

€ 2000,- subsidie voor opleiding en talentontwikkeling, wie wil dat nou niet?

RDO 08-04-15

Ruud neemt dit op met Jos Bendermacher
12-05; subsidie nav plan goedgekeurd; na uitvoering projectplan volgt financiele 
afhandeling
02-06; toezegging subsidie na evaluatie projectplan
06-10; evaluatie maken obv factuurspecificatie
01-12; Evaluatie ingediend op 20-11
05-01-16; Is afgehandeld

afgehandeld

93 actie Invulling technisch beheer

RES 08-04-15

12-05; Willy benadert Dave Claessens
01-12; Richard zal contact opnemen  met Dave
01-05; Dave heeft toegestemd om kleine klusjes te doen.
01-05; HSC: Dave autoriseren voor kopen op rekening bij Opreij
02-02; Dave gaat akkoord.

afgehandeld

94 actie Mogelijkheden bekijken voor een rookvoorziening buiten ADE 08-04-15 afgehandeld
95 actie Verbruik electriciteit bekijken om voordelen subsidieregeling zonnepanelen te 

berekenen
RES 08-04-15 afgehandeld

96 actie KvK wijzigingen mbt bestuurssamenstelling doorgeven HSC 12-05-15 12-05; Willy stuurt wijzigingsformulier aan Horrie afgehandeld
97 actie Vraag aan de leden hoe de ALV aantrekkelijker te maken

WBO 12-05-15
Oproep in amicitianieuws
01-12; In amicitianieuws van december

afgehandeld

98 actie Rooster buffetbemanning repetitie klaroenkorps
WBO 12-05-15

Peter Houben informeren of hij hier in mee wil rouleren
02-06; Willy maakt lijst voor 2016

afgehandeld

99 actie Beleid mbt dracht uniformen tijdens evenementen ADE 02-06-15 afgehandeld
100 actie Website anders inrichten mbt rechten en rollen ter voorkoming van 'mis'bruik

WBO 02-06-15 afgehandeld

101 actie Rokerstent uitzoeken RDO 02-06-15 03-11; is aangeschaft; afgehandeld
102 actie AED; mogelijkheden via gemeente bekijken RDO 02-06-15 01-09; niet haalbaar afgehandeld
103 actie Reglement contributie aanpassen Allen 02-06-15 02-06; Willy maakt voorzet afgehandeld
104 actie Mogelijkheden internet/telefonie in zaal RDO 04-08-15 afgehandeld
105 actie Statuten doorzetten naar Math Roijen HSC 01-09-15 afgehandeld
106 actie Mogelijkheden zonnepanelen op zaal MRO 01-09-15 04-10; Offerte aangevraagd bij Volta afgehandeld
107 actie Nieuwe opstelling berekening kosten/baten CV activiteiten in zaal RES 01-09-15 afgehandeld
108 actie Ivm aankoop grond achter zaal contact leggen met Jos Custers

WBO 01-09-15
04-05; Na gesprek met eigenaar door Guido en Math is het wachten op 
antwoord van de eigenaar.
04-10; Giron in overleg met Gemeente; nog geen uitsluitsel

wachten

109 besluit Alle leden en bestuursleden krijgen het aantal consumpties gegeven nav 
serenades ed.

06-10-15 nieuw

110 actie Oproep mbt mediadragers op site zetten en in klokje
WBO 06-10-15

06-10; nav vraag archivaris
01-12; in klokje door HSC

afgehandeld

111 actie huishoudelijk reglement vernieuwen Allen 06-10-15 zie actiepunt 69 afgehandeld



Punt Soort Omschrijving Verantwoordelijke Begin datum Eind datum Activiteiten Status

Actie/besluitenlijst Amicitia

112 actie Programma voor het beheer van ledenadministratie laten bouwen

WBO 06-10-15

06-10; vraag neerleggen bij Xavier Gubbels
01-12; Willy neemt contact op met maker website voor mogelijkheden in 
Wordpress
05-04; Willy vraagt nogmaals na
04-05; kijken naar een bestaand programma, bijv. Davilex. (Ruud & Richard)
Horrie vraag mogelijkheden na bij LBM
13-12; nog steeds in afwachting van mogelijkheden LBM
08-02; Richard vraagt of het mogelijk is als pilotvereniging deel te nemen in ruil 
voor gebruik zaal voor vergadering LBM op 23maart
13-06; programma LBM gekregen

afgehandeld

113 actie Overzichtslijst donateursactie opvragen bij Sjef Roijen HSC 06-10-15 afgehandeld
114 actie Zomervakanties 2016 afstemmen met instructeur en dirigent

RDO 06-10-15
04-05; Harmonie bekend (zie afspraken dirigent)
Vakantie Klaroenkorps nog nader te bepalen 
05-07; Vakanties zijn gepland voor beide korpsen

afgehandeld

115 actie Sjef en Ria Roijen vragen voor kerstpakketten / lijst personen doorgeven
HSC 06-10-15

01-12; wordt uitgevoerd door Sjef en Ria
afgehandeld

116 actie informeren bij dansmariekes ivm overheveling potgrondactie
ADE 03-11-15

01-12; antwoord van Petra Essers volgt
05-01; informeel informeren bij overige verenigingen voor interesse
02-02; activiteit vevalt

afgehandeld

117 actie Financiele afspraken met dirigent Loek Paulissen en overige leraren en 
vrijwilligers. Toetsen aan juridisch fiscale voorwaarden.

RES/HSC 03-11-15

03-11; opnemen met Math Roijen
02-02; wordt opgenomen tijdens vergadering in maart
08-03; (financiële) afspraken op papier zetten en ter akkoord laten sturen
05-04; afspraken op papier door Frans Bemelmans; uitgewerkt en aangepast 
door Horrie

afgehandeld

118 besluit consumptieprijs bij huur harmoniezaal = inkoopprijs + btw + 25% 03-11-15 Ingangsdatum 1 januari 2016
119 besluit Gordijnen worden niet gewassen; impregneren brandveiligheid in december 

2015 03-11-15
Ben Defauwes vragen gordijnen te impregneren, zodra Jeroen Essers het spul 
geleverd heeft
19-12-15 ingespoten

afgehandeld

120 actie Rokerstent vastleggen op parkeerplaats WBO 03-11-15 03-11; Jack en Harrie Bendermacher vragen om dit te maken afgehandeld
121 besluit "kerstpakket" voor Math Roijen: 100 euro donatie aan goede doelen stichting 

plus fles wijn
03-11-15

122 besluit Overboeking spaargeld 100.000 euro van Rabobank naar ABN-AMRO ivm 
gunstige rente van 1,1 % (ipv 0,4 % RABO)

03-11-15

123 actie Broodjes en soep regelen voor Jubileumconcert 12 dec WBO 03-11-15 01-12; wordt geregeld door Hub Deckers afgehandeld
124 actie Klarinetten laten beoordelen door Wiebke om staat en gebruik te bepalen

RDO 03-11-15
01-12; 3 klarinetten ter revisie aangeboden; zullen in januari klaarzijn
05-04; klarinetten zijn retour

afgehandeld

125 actie Marion Bastings benaderen voor bestuursfunctie WBO 03-11-15 01-05; geen tijd op dit moment afgehandeld
126 actie Werkgroep aanpassing zaal

ADE 01-12-15

01-12; Er zal een werkgroep samengesteld worden bestaande uit mensen van 
het steuncomité (Pierre Roijen / Nicky Tossings), de zaalbeheerder (Sjef Roijen), 
betrokkenen (Ben Defauwes / Peter Houben)
Axel zal de betreffende mensen hiervoor benaderen. Axel is tevens voorzitter 
van deze werkgroep.
05-01; 20 jan. is eerste bijeenkomst
05-04; traject loopt

afgehandeld

127 actie Nieuw logo
RES 01-12-15

01-12; Richard gaat informeren bij Sjef Hutzemakers
05-01; HSC zal logo van Sjef Hutschemakers 'bewerken'
05-04; Rebema maakt voorstel

afgehandeld

128 actie nieuwe uniformen

ADE 01-12-15

01-12; Axel zal een opzet maken over de mogelijkheden en evt. Behoeften bij de 
verschillende korpsen; dit komt volgende vergadering aan de orde.
05-04; Streven is om nieuwe pakken voor processie 2017 te realiseren; Axel 
maakt een stappenplan om dit te realiseren; presentatie plan vergadering in 
september
07-06; in september 3-tal leveranciers uitnodigen voor presentatie 
mogelijkheden
06-09; Axel zal een afspraak plannen bij Daniels voor showroombezoek door 
bestuur
04-10; 8-10 op bezoek in Zonhoven

afgehandeld

129 actie Met Marc overleggen welke vergoeding hij wenst als interim-dirigent. RDO 02-02-16 08-03; workshop als cadeau; concert als cadeau. afgehandeld
130 actie Offerte schoonmaak zaal opvragen bij SBS / Stubbe

RDO 08-03-16

05-04; informeren bij Bas Blezer / Hago
04-05; Bas komt met een voorstel
05-07; In afwachting van voorstel Balanz
06-09; Axel vraagt na bij Dees Heuts (St. Geertruid)
13-12; geen actie tot na realisatie nieuwbouw

afgehandeld

131 actie Beamer aanschaffen RDO 08-03-16 wachten
132 actie Structureel overleg plannen met muziekcommissie harmonie

RDO 08-03-16
08-03; o.a. agendabepaling voor de toekomst
04-05; oppakken met muziekcommissie en dirigent

afgehandeld

133 actie Openen bestuursgedeelte op website WBO 05-04-16 afgehandeld
134 actie Digitaliseren documenten die betrekking hebben op de vereniging en deze in 

het bestuursgedeelte van de website publiceren.
HSC 05-04-16 afgehandeld

135 actie Voor subsidie Rabobank: activiteitenkalender oppimpen en doorsturen als 
jaarplan RES 05-04-16

04-05; Richard mee bezig
07-06; nog mee bezig
05-07; Niet meer mogelijk

afgehandeld

136 actie Prijslijst (verkoop) samenstellen voor huur / toebehoren / drank zaal
RES 04-05-16

07-06; gecommuniceerd met Sjef Roijen; prijslijst nog samen te stellen.
04-10; op agenda december
13-12; wordt gerealiseerd voor einde jaar

afgehandeld

137 actie Oud-leden benaderen voor retour kostuum
ADE 04-05-16

07-06; Horrie stuurt betreffende ex-leden een verzoekmail
05-07; Nog in uitvoering

afgehandeld

138 besluit 2 consumpties na processie uitdelen 04-05-16 nieuw
139 actie Subsidie bij Anjerfonds & Bernardfonds voor aangeschafte instrumenten en 

uniformen

HSC 05-07-16

08-02; Willy kijkt dit na
04-03; Axel neemt dit over ivm uniformen.
10-05; Axel is in afwachting van documenten Financiële commissie verbouwing 
ivm inhoud aanvragen.
05-09; Aanvraagform uniformen in behandeling bij Richard; vervolg mbt 
instrumenten volgt.

in behandeling

140 actie Ledenwerving RES/ADE 05-07-16 05-07: Ellen Meulenberg: John Pelzer; Dave Claessen; afgehandeld
141 actie Buurtcoach uitnodigen voor hulp bij ledenwerving HSC 05-07-16 4-10; aanwezig op vergadering in november geen opvolging
142 actie Contract opstellen voor zzp-er (directie / leraren) RES 06-09-16 13-12; meenemen in gesprek mbt 143 in behandeling
143 actie Agenda formuleren over te regelen punten ohg van aansprakelijkheid etc.

RES 06-09-16
01-11; Richard neemt contact op om kostenplaatje te bespreken
13-12; datum wordt voorgesteld zsm
06-10-17; Richard is nog in afwachting van antwoord LBM

in behandeling

144 actie afspraken omtrent gebruik nieuw drumstel RDO 06-09-16 13-12; nog in aanmaak in behandeling
145 actie Begroting mbt WMC KK WBO 01-11-16 13-12; gemaakt door Willy en akkoord bevonden afgehandeld
146 actie Structurele beoordelingsgesprekken inplannen met instructeur en dirigent 

medio maart (voor ALV)
01-11-16

13-12; data worden gepland door Horrie.
afgehandeld

147 actie Talent betrekken bij sociale activiteiten Amicitia
Allen 01-11-16

01-11; op agenda 2017 zetten
08-02; mogelijkheid per activiteit bekijken

afgehandeld

148 actie Donateursactie 2016 wordt geregeld door Horrie en Pierre HSC/PFR 01-11-16 afgehandeld
149 besluit Jubilaris krijgt bij huldiging  3 kaarten bruine bonnen / bloemen / oorkonde

08-02-17 nieuw

150 besluit Dirigent en instructeur krijgt bij concert een bos bloemen OF een fles wijn 
aangeboden

08-02-17 nieuw

151 actie Aanvraag subsidie Rabobank PFR 04-03-17 afgehandeld
152 actie Vergelijk energie tussen Essent (huidige leverancier) en NUON (offerte) PFR 10-05-17 10-05; Horrie stuurt documenten door naar Pierre afgehandeld
153 actie Nieuwe financiële afspraken met Dirigent opstellen RES 10-05-17 nieuw
154 actie Diverse adreswijzigingen doorvoeren: Essent / Verzekeringen etc. HSW 13-06-17 05-06; gegevens bij essent zijn gewijzigd; overige wordt nog nagekeken. in behandeling
155 besluit Facturen onderhoud/reparatie instrumenten en Triepels ter controle eerst 

naar Ruud sturen
HSW 13-06-17 nieuw

156 besluit Verhuur zaal: Niet-leden 300 euro / leden 150 euro; drank: inkoopprijs plus 
opslag 25% (op factuur bedrag tegen 125% tonen); poetskosten voor rekening 
huurder (bijzondere aanvragen worden per situatie bekeken)

nieuw

157 actie Ledenregistratie programma laten maken JPE 13-06-17 11-07; John maakt een opzet in excel nieuw
158 besluit Verhuur zaal aan dorpsverenigingen is 0 euro en 25% op inkoopprijs drank. 

Het betreft hier in eerste instantie niet-commerciële activiteiten.
06-10-17 nieuw

159 actie Prijslijst (verkoop) samenstellen voor huur / toebehoren / drank zaal / poetsen
RES 14-11-17 nieuw

160 besluit In 2019 geen reserveringen van de zaal aannemen ivm verbouwing 14-11-17 nieuw
161 actie Nakijken document Axel mbt beoordeling docenten Allen 14-11-17 nieuw
162 actie Mbt. Gouden bruiloften: informeren bij Wiel Mingels voor data bruidsparen, 

informeren bij Erik Steijns ivm informeren over en weer. Bruidspaar van 
Engelshoven vragen naar behoefte serenade

HSC 14-11-17 nieuw

163 actie Werklijsten voor 2018 maken WBO 14-11-17 nieuw
164 actie Opvolging actie Rabobank mbt extra sponsoring obv activiteit in bijv. 

zorginstelling
14-11-17

14-11: in afwachting van dvd-compilatie Hub Moonen van WMC-beelden. Deze 
tonen in zorginstelling of huiskamer (parochiehuis)

nieuw

165 actie Bert vragen naar vergoeding voor extra slagwerkrepetities winterperiode
RDO 14-11-17 nieuw

166 actie Afspraak met bestuur kapel maken om stimmung im biergarten etc. te 
evalueren.

WBO 14-11-17 nieuw

167


