Algemene ledenvergadering 2018 The Arthur Troop Pipes and Drums Alkmaar.
Datum 21 februari 2018 aanvang 20:00.
Afwezig met kennisgeving; Sander W, Willem G.
Op uitnodiging; Johanna S.

1. Opening
Jaap opent de vergadering en heet alle leden welkom.
2. Notulen ALV 2017
De notulen van de algemene ledenvergadering van 2017 worden goedgekeurd, er zijn
geen opmerkingen.
3. Mededelingen
- We hebben helaas afscheid moeten nemen van IPA-nederland als ondersteunende
organisatie, we blijven echter nog wel het IPA-international logo voeren.
- Max heeft zich in 2017 kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie bij de NOvDB en is
nu naast secretaris van de ATPD ook algemeen bestuurslid bij de NOvDB.
- We heten de volgende nieuwe leden welkom, Henk, Jan, Willem en ook Frida is weer
terug
- Helaas zijn er ook een paar leden vertrokken Ria, Albert, Inge O. en Emile en hebben
we vorig jaar afscheid moeten nemen van twee dierbare leden, Inge B. en Chiel. Een
minuut stilte wordt in acht genomen
- Op 25 mei treed de Europese privacywetgeving in werking dit heeft ook wat invloed
op verenigingen zoals de ATPD, vooruitlopend hierop wordt gevraagd om voor
akkoord voor het gebruik van de opgegeven gegevens te gebruiken waar deze voor
zijn verstrekt. Na de vergadering kan de lijst worden ondertekend.
- De in legaat gedoneerde bagpipes zijn regelmatig te koop aangeboden via diverse
kanalen maar er is weinig tot geen animo. Als iemand binnen de band interesse kan
een serieus bod gedaan worden bij het bestuur.
4. Ingekomen stukken,
Vraag om te spelen in Peine, op 5 mei met drummajor contest, ligt dus moeilijk wat
betreft optreden, Koos zegt hier geen interesse voor te hebben.
Vraag om op 26 mei te spelen bij de continentals in Hillegom tijdens Keltfest, we zijn
uitgenodigd om tussen de competities door te spelen, het zou ons meer zichtbaar
kunnen maken binnen de doedelzakbands. Koos stelt dat dit wel een goede
gelegenheid om weer als band op te treden. Patrick zet de vraag uit via mail.
5. Financieel jaarverslag 2017
Frank ligt het financieel reilen en zeilen van de band toe, saldo voor 2017 is 3400
euro.
Henk spreek namens de kascontrolecommissie en geeft aan geen bijzonderheden
geconstateerd te hebben, de penningmeester wordt hierbij decharge verleend.
Een nieuwe kascontrolecommissie wordt gekozen, voor 2018 zijn Henk, Freek
gekozen. Gerard heeft zich opgegeven als reservelid.
6. Lopende zaken
- gewijzigde leswijze heeft even gewerkt maar inmiddels weer naar het oude stramien.

-

-

Bart geeft aan dat hij het zonde vind, de gedrevenheid zakte ook weer af.
Inmiddels lijkt het wel weer de goede kant op te gaan en zullen de instructeurs moeten
kijken hoe verder te gaan. Jaap merkt op dat het in 2018 wel anders gaat en geeft aan
dat er nu structuur in moet komen.
sponsors en donateurs blijft moeilijk, aandachtspuntje voor iedereen.
Staatsloterij, het voornemen om als band structureel met 1 lot mee te spelen ligt wat
gecompliceerder dan dat je in eerste instantie zou denken. Het bestuur gaat bekijken
hoe we dat uiteindelijk toch zouden kunnen bewerkstelligen.
Belt en Buckle zijn voor nu nog niet aan de orde (flinke aanschafkosten) en zal na de
schotlandreis opnieuw bekeken worden.
Bagpipe/drum-vaandels, dit idee blijft ook even staan.
Vestjes, wellicht een idee om deze in combinatie met de nieuwe lichting fleece-vesten
en polo’s mee te bestellen als dat mogelijk is, actie Gerard.
Ideeën voor het 10 jarig jubileumfeest.
Jaap licht een aantal ingezonden ideeën toe.
Rachel stelde voor om in mei (maand van oprichting) om uit eten te gaan (op
eigen kosten) bij de Hielander in Alkmaar, dit wordt door iedereen positief
ontvangen, nadere uitwerking volgt nog.
Het organiseren van een jubileumconcert in november, gevraagd wordt wie dit
op zich zou willen nemen, er wordt gemengd op gereageerd.

7. Muzikale leiding
Ben en Brendan geven uitleg.
Er is het vorig jaar helaas weinig opgetreden.
Qua voortgang blijven we nu een beetje hangen, ook het thuis oefenen lijkt wat achter
te blijven. Nieuwe tunes zouden het enthousiasme weer wat terug kunnen brengen.
Voor Schotland zullen en aantal aparte tunes worden ingestudeerd om tijdens ons
verblijf daar ten gehore te brengen.
Zowel pipers als drummer moeten meer thuis oefenen.
Koos stelt dat de band blijft hangen doordat aankomende spelers worden ingewerkt
om mee te kunnen spelen. Hierdoor blijft de groep hangen op de reguliere nummers.
Chris vult aan dat er de afgelopen jaren geen verandering in tunes is geweest en dat hij
nu op het punt is gekomen waarbij hij er over denkt of hij nog wel door wil gaan.
Hier moet de band wel iets mee doen. Er is behoefte aan vernieuwing.
8. Materialen
Kostuums moeten worden nagekeken, iedereen checken wat er nog nodig is. Dit graag
zo snel mogelijk aangeven bij Gerard.
Na de vergadering kan iedereen zich aanmelden voor vesten en polo’s zodat er een
inschatting kan worden gemaakt en weer een nieuwe serie kan worden aangeschaft.
Er is overleg geweest met Richard van der Hoorn om op een zaterdag rieten af te
stemmen en bagpipes te controleren.
9. Schotlandtrip
Jaap ligt de schotlandreis toe, een financieel overzicht is ter inzage.
Ieder lid dat mee gaat krijgt nog een gespecificeerde rekening, niet iedereen heeft
gespaard via de band en de bandbijdrage gaat ook nog van het totaal af.
Voor de partners (die dus geen korting e.d. hebben) zijn de kosten 337 euro.
Kees ligt het verblijf binnen IPA-Scotland toe en geeft aan dat vooraf de pas/id
gegevens moeten worden aangeleverd. De ID-lijst is in beheer bij het secretariaat.

10. Website
Johanna geeft een toelichting over de nieuwe website die zij voor ons aan het bouwen
is. Op dit moment is de site nog even off-line. Verzoek aan alle leden om input te
geven voor de nieuwe site. Foto’s, filmpjes en andere info is welkom.
Opsturen naar admin@arthurtrooppd.nl
10a.Optredens
Medemblik en Graft-De Rijp, deze zijn al uigezet via mail en er is op gereageerd
Alkmaars ontzet
Koolpleinfestival en Gastoptreden Paradiso Amsterdam, beide worden afgewezen
i.v.m. te weinig animo.
Luilakmarkt De Mare.
11. Rondvraag
Richard, zou na de oefenavond een andere plek een optie zijn om na te zitten?
Wordt overlegd met de beheerder.
Johanna, is bezorgd over het vochtprobleem in de kelder.
Er wordt meer gestookt, veel instrumenten mee naar huis etc. etc, wordt aan gewerkt.
Koos, een looprepetitie net als een paar jaar geleden hoe staat het met de bereidheid
daarvoor.
Er moet een datum voor geprikt worden.
Willem, vraagt zich af of het onderhoud van de drums op orde is.
Dit wordt opgepakt door Brendan.
Jaap, onze Bass is nogal zwaar, er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn.
Chris helpt Jaap met de keuze en kijkt mee.
12. afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

