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Algemene Ledenvergadering 2016 
 
Vergaderverslag 

 
Vergaderdatum: 23-5-2016, 10.00 uur 

 
 

 
Vergaderplaats: Colour Kitchen, Utrecht 

 
Opgesteld door: Sonja van Meer, ambtelijk 
secretaris 

 
Deelnemers 
 
Aanwezig: Davo van Peursen (voorzitter), Bèr 
Deuss (penningmeester), Erik Janssen 
(secretaris), Garmt van der Veen, Piet van Zuylen 
Deelnemers: zie presentielijst (opvraagbaar bij 
secretariaat) 

Afwezig met bericht: Betty Smit, Ingrid van 
Teeseling, Adri Zandbergen, Roland de Vries, 
Eric-Jan Loon, Bob Molenaar  

 
Verslag 
 

1. Opening 
Davo van Peursen opent de vergadering om 10.00 uur. Hij vermeldt de afmeldingen 
en deelt mee dat Bèr Deuss verlaat is. Zowel de voorzitter als de penningmeester 
zijn statutair aftredend.  
 

2. Ingekomen stukken, mededelingen en vaststelling agenda 
Ingekomen stukken: geen. 
Mededelingen: geen. 
Anja Wester vraagt omwille van de continuïteit de bestuursverkiezingen (punt 5) te 
verschuiven naar het eind van de jaarvergadering; na agendapunt 9. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 11-5-2016  
Tekstueel: Koen Vergouwen wijst de vergadering op een 3-tal typefouten. Deze 
zullen worden verbeterd in de notulen. 
Inhoudelijk:  
Ad punt 6; p.5: Koen Vergouwen meldt dat hij in Japan wil informeren naar de 
muziekbeurzen die daar gehouden worden. Garmt van der Veen voegt hieraan toe 
dat hij een aantal jaar naar de beurs in Yokohama is geweest. Hij is er niet 
enthousiast over. Op de vraag van Davo van Peursen hoe de Midwest in Chicago 
ontvangen wordt, antwoordt Koen Vergouwen dat deze beurs, net als de Frankfurter 
Musikmesse, op haar retour is. 
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Ad punt 10, p.8: Op de vraag van Koen Vergouwen legt Bèr Deuss uit dat de zg. 
FASO-collectie afkomstig is uit de muziekbibliotheek van de Federatie van Amateur 
Symfonie- en Strijkorkesten. Het is een private collectie en bevat veel 
auteursrechtelijk beschermde werken. De orkestwerken worden echter doorverhuurd 
aan leden van de FASO, veelal zonder toestemming van de rechthebbenden. 
Ad punt 11: Naar aanleiding van zijn opmerking uit de rondvraag informeert Koen 
Vergouwen of er al wat meer te melden is over deelname van de VMN aan WASBE 
2017 in Utrecht. Het bestuur reageert ontkennend en is matig enthousiast. Erik 
Janssen oppert het idee om hierin samenwerking te zoeken met organisator Zimihc 
en de grote muziek-opleiders. In een gezamenlijk Nederlands blok is het wellicht een 
optie om bijvoorbeeld een lezing te houden over nieuw Nederlands repertoire. Het 
nieuw gekozen bestuur zal dit oppakken als actiepunt. 
 
De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2015 worden vastgesteld met dank 
aan de notulist. 
 

4. Bespreking van jaarverslag en jaarrekening 2015, benoeming 
kascommissie en vaststelling contributie 2017 

Jaarverslag: 
Naar aanleiding van een vraag over de stand van zaken wat betreft de 
automatiseringsproblemen bij Buma legt Bèr Deuss uit dat in maart 2016 helder is 
gemaakt wat de problemen nu precies zijn. De interne automatisering bleek niet op 
orde ten tijde van de implementatie bij ICE. Per probleem is nu een tijdspad 
vastgesteld, maar nog geen budget. Begin 2017 zou alles opgelost moeten zijn. Bèr 
Deuss voegt hieraan toe dat ook andere internationale CBO’s hier problemen mee 
hebben (gehad). Het zijn voorinvesteringen voor een uiteindelijk betere incasso. 
Davo van Peursen voegt toe dat de Ledenraad het scherp in de gaten houdt. De 
incasso wordt nu beter in kaart gebracht en er is meer monitoring; ook wat betreft de 
Portal-problemen. Bèr Deuss legt uit dat de automatiseringsproblemen voor ICE veel 
tijd kosten ten koste van oplossingen bij de Portal. Een aantal leden uit hun 
bezorgdheid over de vervuilde database die ontstaat door fouten in de aanmelding bij 
de Buma-Portal. Davo van Peursen benadrukt dat het een belangrijke taak is van de 
VMN om een en ander scherp in de gaten te houden. 
	
Erik Janssen geeft een mondelinge toelichting over Reprorecht. Het onderwerp leeft 
enorm en is heftig in beweging. De aanspraak van de uitgever op reproductierecht en 
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aanverwante rechten ligt onder vuur. Een uitspraak hierover door het Europese Hof 
wordt niet eerder verwacht dan september 2016. 

Jaarrekening:  
Bèr Deuss geeft een toelichting op de jaarrekening. Een belangrijk punt van 
aandacht is het debiteurenbeheer, dat de laatste jaren door wisselingen in het 
penningmeesterschap en het ontbreken van duidelijke protocollen in het slop is 
geraakt. Het huidige bestuur spreekt het advies uit om samen met de nieuwe 
administrateur hiervoor een standaardprocedure te ontwikkelen.  
 
De secretariaatskosten zijn gestegen. Bèr Deuss licht toe dat hier de geschatte 
kosten van de nieuwe woordvoerder en een kwart van de kosten van de secretaris 
van de FEMU in zijn opgenomen. 
De gezamenlijke kosten in de begroting zijn behoorlijk hoog ingeschaald om reden 
dat de penningmeester hiermee ruimte wil scheppen voor het nieuwe bestuur om 
meer actie te kunnen ondernemen ten aanzien van de leden. De hoge reserve van 
de VMN laat dit toe. 
 
Kascommissie 
Piet van Zuylen brengt mondeling verslag uit van de controle van de kascommissie. 
Omdat de controle pas afgelopen donderdag plaats heeft kunnen vinden, was er 
geen tijd meer om het verslag te integreren in de jaarrekening. Het ondertekende 
verslag zal worden toegevoegd aan de documenten.  
De belangrijkste adviezen van de kascommissie zijn: 
- wat betreft het debiteurenbeheer dient een heldere procedure te worden 
vastgesteld om de achterstallige betalingen terug te dringen. Tijdige facturatie van de 
contributies is wenselijk. 
- wat betreft de geschatte kosten van de cao-onderhandelingen spreekt de 
kascommissie het advies uit om de nog niet gefactureerde kosten weg te boeken en 
de werkelijke kosten in de jaarrekening te verwerken. 
- naar aanleiding van de openstaande factuur bij de Stichting Alsbach volgt het 
advies om in het vervolg niet-betalende cursisten bij aanvang de toegang tot de 
opleiding te ontzeggen. 
- wat betreft de ruime begroting is een heldere rapportage na afloop van het boekjaar 
wenselijk. 
 
De voorzitter Davo van Peursen bedankt Piet van Zuylen voor zijn mondelinge 
toelichting en de kascommissie voor de scherpe controle. Het bestuur wordt 
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décharge verleend en de jaarrekening en begroting worden goedgekeurd door de 
Algemene Ledenvergadering. De kascommissie zal volgend jaar in dezelfde 
samenstelling de kascontrole uitvoeren. 
 
Vaststelling contributie 2017 
Op de contributie zal geen inflatiecorrectie worden toegepast; de contributie blijft 
gelijk aan die van 2016. Anja Wester stelt de vraag of in dit besluit nog enige 
flexibiliteit mogelijk is met het oog op de verkiezing van het nieuwe bestuur later in 
deze jaarvergadering. Bèr Deuss oppert dat de contributie eventueel opnieuw kan 
worden vastgesteld in een extra ALV later in het jaar. De Algemene 
Ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 

5. Bestuursverkiezingen 
Dit punt zal worden behandeld na agendapunt 9. 
 

6. Alsbach Stichting  
In aanvulling op de informatie uit het jaarverslag deelt Anja Wester mee dat de 
Alsbach-opleiding in najaar 2016 gepland zal worden. Inmiddels zijn daar ruim 
voldoende aanmeldingen voor.  
Bèr Deuss merkt op dat er vanuit Buma wat aanmerkingen gedaan zijn over de 
inhoud van de cursus, met name waar het licensering en repartitie betreft. Davo van 
Peursen heeft ook geluiden gehoord dat er vraag is naar meer info omtrent de 
werking van de Portal. Robin Simonse is van mening dat licensering en repartitie 
voldoende in de opleiding aan bod komt en dat uitleg over de werking van de Portal 
meer een taak is voor Buma zelf. De alsbach-cursus dient meer algemeen van opzet 
te zijn, te meer daar deze ook openstaat voor externen. 
 

7. Buma/Stemra: voorbespreking ALV Buma  
Ber Deuss verwijst voor de huidige stand van zaken bij Buma Stemra naar het 
jaarverslag. Wat betreft de komende ALV bij Buma benadrukt hij de discussie over 
de compensatie Ernstig. De discussie hierover is begonnen in 2014. Het nut van de 
toeslag heeft Bèr Deuss destijds verdedigd in een presentatie aan het bestuur. Waar 
momenteel voornamelijk over gesproken wordt zijn de verschillende rubrieken die 
voor de compensatie in aanmerking komen; vooral de rubriek HaFaBra ligt hierbij 
onder vuur. In de laatste Buma bestuursvergadering is het voorlopig bestuursbesluit 
genomen dat HaFaBra buiten de compensatie valt. De criteria hiervoor zijn echter 
nog niet openbaar gemaakt en er zal in ieder geval een hearing over gehouden 
worden in het najaar. Bèr Deuss is van mening dat de huidige criteria inhoudelijk 
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kunnen worden aangevallen. Nieuw Geneco heeft gevraagd om openbaarheid van 
de criteria en de VMN zal dat ook doen. Erik Janssen vult aan dat de regelgeving 
lastig sluitend te krijgen zal zijn, omdat niet alle HaFaBra onder de ernstige muziek 
geschaard kan worden. Garmt van der Veen meldt dat in Duitsland een andere 
onderverdeling gehanteerd wordt, die aangegeven kan worden bij de aanmelding. Er 
is dus voldoende ruimte voor discussie en dat zal de VMN zeker moeten gaan 
oppakken in het komende jaar. Belangrijk is dat er eerst openbaarheid van zaken 
gegeven moet worden; eerst dan kan commentaar gegeven worden. Hier ligt een 
duidelijke taak voor het nieuwe bestuur van de VMN. 
 

8. Uitleg woordvoerderschap NMUV/VMN door Robin Simonse 
Robin Simonse verheldert middels een Power Point presentatie de zaken die hij zal 
gaan aanpakken als nieuwe woordvoerder van VMN en NMUV. 
 

9. Presentatie FEMU door Fred Buhrs 
Vervolgens geeft Fred Buhrs uitleg over de nieuw opgerichte Stichting FEMU 
(Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers) Deze stichting gaat de exploitatie van het 
Grafische Reproductierecht in Nederland op collectieve basis uitvoeren namens de 
muziekuitgeverijen welke lid zijn van de NMUV (Nederlandse Muziekuitgevers 
Vereniging) en de VMN (Vereniging van Muziekhandelaren- en Uitgevers in 
Nederland). Tot eind 2015 werd de exploitatie gedaan door Stemra. 

 
10.  Bestuursverkiezingen 

De voorzitter Davo van Peursen gaat over tot de bestuursverkiezingen.  
Zowel Davo van Peursen als Bèr Deuss zijn statutair aftreedbaar en niet meer 
herkiesbaar aangezien hun twee termijnen van vier jaar erop zitten. 
Garmt van der Veen heeft al een aantal bestuursvergaderingen bijgewoond en wordt 
nu officieel gekozen als bestuurlid. 
Die nieuwe kandidaten zijn verder Anja Wester (KVNM), Koen Vergouwen (Tierolff) 
en Eveline van Kampen (Albersen). Zij worden alle drie unaniem gekozen als 
bestuurslid. Tezamen met de zittende secretaris Erik Janssen en de erevoorzitter 
Piet van Zuylen is er nu een 5-koppig uitgeversbestuur. Piet van Zuylen vindt het 
zorgelijk dat er zich wederom geen kandidaten hebben aangemeld voor het 
handelarenbestuur. Het uitgeversbestuur zal fungeren als hoofdbestuur en de taken 
van het handelarenbestuur blijven waarnemen. De taakverdeling binnen het bestuur 
zal in de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld. 
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11. Rondvraag en sluiting 
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen. 
Davo van Peursen dankt een ieder voor hun komst en sluit de vergadering om 13.50 
uur. 
 


