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HARMONIE LAURA - LANDGRAAF - CULTUURVERENIGING



HOOFDSTUK 1: INLEIDING

Harmonie Laura heeft deelgenomen aan de Verkiezing Vereniging van het Jaar 2018. Bij het uitbrengen van een stem zijn door

stemmers rapportcijfers gegeven, inclusief een toelichting en eventuele verbeterpunten. In deze rapportage wordt inzicht gegeven

hoe Harmonie Laura is beoordeeld en hoe dit zich verhoudt tot andere cultuurverenigingen.

Ook zijn door de vereniging zelf een aantal vragen beantwoord bij het indienen van de nominatie. In dit rapport wordt weergegeven

hoe andere verenigingen deze vragen hebben beantwoord. 

We hopen dat deze rapportage voor het bestuur van Harmonie Laura inspiratie biedt om de vereniging weer verder te ontwikkelen.

 

Organisatie Verkiezing Vereniging van het Jaar 2018

 



HOOFDSTUK 2 - RAPPORTCIJFERS

Stemmers hebben rapportcijfers gegeven voor Harmonie Laura. In de onderstaande tabel wordt het gemiddelde rapportcijfer

dat Harmonie Laura kreeg vergeleken met het gemiddelde van alle cultuurverenigingen die aan de verkiezing hebben deelgenomen.

CIJFER
VOOR
SFEER

CIJFER VOOR
KWALITEIT EN
DIVERSITEIT IN
AANBOD

CIJFER VOOR
BETROKKENHEID
BIJ DE OMGEVING

CIJFER VOOR
DIVERSITEIT IN
BEOEFENAARS EN
PUBLIEK

Harmonie Laura 9.35 9.19 9.46 9.19

Alle cultuurverenigingen die
hebben deelgenomen aan
de verkiezing

9.36 9.26 9.35 9.26



HOOFDSTUK 3 - STAND VAN ZAKEN VERENIGINGEN

Dit hoofdstuk gaat over de vragen waarop de bestuurders van verenigingen antwoord hebben gegeven. Hieronder is per vraag

weergegeven hoe alle cultuurverenigingen deze vraag hebben beantwoord en welke antwoord Harmonie Laura heeft gegeven.

1. Zoekt de vereniging/stichting actief samenwerking met

andere partijen in de omgeving?  

Harmonie Laura antwoordde: Ja 

 

3. Is de vereniging/stichting maatschappeijk betrokken?

Denk hierbij aan cultuuraanbod voor ouderen,

buitenschoolse opvang, samenwerking met gemeente,

zorginstellingen, vluchtelingen, kansarme jongeren,

etc.  

Harmonie Laura antwoordde: Ja

2. Zet de vereniging/stichting actief in op diversiteit in

beoefenaars en publiek (in leeftijd en culturele

achtergrond)?  

Harmonie Laura antwoordde: Ja

4. Biedt de vereniging/stichting standaardprogramma's

en afwisselende activiteiten en staat zij ook open voor

nieuwe vormen van cross-overs?  

Harmonie Laura antwoordde: Ja



HOOFDSTUK 4 - TOELICHTINGEN EN VERBETERPUNTEN VAN STEMMERS

Tot slot hebben de stemmers toelichting gegeven op het rapportcijfer dat zij hebben gegeven en eventuele verbeterpunten. In de

onderstaande tabel worden de toelichtingen en verbeterpunten opgesomd.

Toelichting Verbeterpunten

zeer betrokken vereniging die ook oog heeft voor zijn omgeving

Leuke en gezellige vereniging.

Top vereniging. Echte vriendenclub.

Harmonie Laura is een top vereniging!!

Staat midden in de maatschappij voor jong en oud

Vereniging voor jong en oud, die tracht met inachtneming van ieders

individuele kwaliteiten, op een zo hoog mogelijk niveau muziek te

maken , waarbij plezier en vriendschap voorop staat. Dit tracht men

te bereiken door een diversiteit in muziekkeuze van pop tot klassiek

en de organisatie van verrassende uitvoeringen die laagdrempelig

zijn en voor iedere beurs toegankelijk. Buiten deze projecten neemt

de vereniging ook actief deel aan de traditionele en culturele

activiteiten binnen eigen gemeenschap en daarbuiten.

De vereniging mag nog meer naar de buitenwereld

toe uitdragen /delen wat ze doen/bereikt hebben en

daar trots op zijn!

Het is een Harmonie die zich alle moeite doet om mooie concerten

te organiseren, en vooral het voort bestaan van de Harmonie te

garanderen. Het is een gezellige vereniging onder elkaar, Hierdoor

krijgen ze jong talent, Wij gaan altijd met plezier erheen.

Laura is een vereniging met het hart op de juiste plek als het de

leden betreft. Er heerst een goede en leuke sfeer bij elke repetitie.

Het bestuur is gedreven en continu bezig met nieuwe activiteiten

voor de omgeving. Een TOP VERENIGING.

Niet te bedenken

prachtige vereninging met veel eigen initiatieven op muzikaal gebied

Gedreven betrokken vereniging

Mooie betrokken vereniging



Toelichting Verbeterpunten

Harmonie Laura ken ik als een pro-actieve vereniging die niet bang is

om mooie projecten op te zetten. Deze projecten raken niet alleen

de eigen vereniging maar worden bezocht door mensen uit heel

parkstad. Altijd wat anders,.....dat is een belangrijk kenmerk binnen

deze vereniging,...TOP. De sfeer is zeer goed te noemen, ieder lid zet

zich in voor de vereniging, goed bezette repetities,

complimenterende blikken en geluiden uit de omgeving laten zien

dat deze vereniging gezien mag worden als een uithangbord voor

landgraaf en omgeving ! Ook nieuwe en eigen jeugd is en komt in een

maatschappelijk goede omgeving.

Geen verbeterpunt maar een aanmoedigingspunt

voor iets wat al goed loopt --> blijft de aandacht voor

jeugdige aanwas en reintegratie van oud leden

volhouden. !

Top vereniging. Leuke muziek. Gezellige repetitie in ongedwongen

sfeer.

Prettige vereniging, goed geleid en divers in zijn activiteiten. Staat in

het midden van de samenleving

Eigenlijk geen echte verbeterpunten. Zogen dat leden

aantal, net zoals bij andere verenigingen, niet terug

loopt. Investeren in instroom van nieuwe volwassen

leden, hetgeen ook al gebeurt. Oppassen met

investeren in jeugdopleiding. natuurlijk een goed

initiatief, maar de kans is reëel aanwezig dat zij na

en aantal jaar "gewoon" stoppen en dan zijn alle

investeringen teniet gedaan (de hedendaagse jeugd

switched snelle van vereniging dan vroeger en zijn

minder honkvast).

Een hele warme vereniging, stralend! Nieuwe ideeen en moderne

insteek. Familiare sfeer!

Doen veel voor de leden en betrokkene Organiseren veel voor de

mensen in de wijk!

Het is een vereniging welke in sfeer en activiteiten breed toegerust

is op de bevolking van de streek. Amateurs en professionals werken

door elkaar, maar houden ondanks het geheel laagdrempelig voor

geïnteresseerden. Aan publieke belangstelling is geen gebrek,

waarmee kwaliteit bewezen wordt.

Er valt altijd wel wat te verbeteren, maar dat zijn

kleinigheden welke direct aangepakt worden en

daardoor geen struikelblok of hiaat zullen gaan

vormen.

Een geweldige en sociale vereniging waar jong en oud welkom is en

100% betrokken wordt bij de vereniging. Grote variateit in

muziekstukken welke regelmatig vernieuwd worden.

Super gezellige vereniging met mooie activiteiten en concerten

Ik ben geen lid maar ondersteun de cijfers volledig Gewoon doorgaan TOPPIE !!



Toelichting Verbeterpunten

Een mooie dynamische vereniging in een vergrijsde omgeving.

Kartrekker voor vele initiatieven.

super vereniging

Topvereniging!!!!!!!!!

Super Harmonie !

Altijd gezellig bij de harmonie. In ongedwongen sfeer samen muziek

maken die velen aanspreekt. En dan nog een paar mooie concerten

en je hebt een prachtige vereniging!

Deze vereniging staat midden in de gemeenschap! Zowel wat betreft

met het organiseren van eigen evenementen als in samenwerking

met anderen om muziek bij een breed publiek van jong tot oud te

bewerkstelligen. Zo leven ze een bijdrage aan muziekonderwijs in de

regio, begeleiden processies, maken muziek tijdens

dorpsgeneurtenissen. En dat naast waanzinnige themaconcerten,

alleen of met anderen. De goede sfeer straalt er van af.

Zeer actieve vereniging, met heel veel gevarieerde activiteiten.

Midden in de samenleving, met leden van heel jong tot heel oud

Heel �jne vereniging, ga altijd graag erheen voor gezellige sfeer Meer evenementen plannen en dit event meer

bekend maken

Doen veel moeite om met de tijd mee te gaan en verbinding te

zoeken met de inwoners van de gemeente. Hebben de afgelopen

jaren hoog kwalitatieve concerten gegeven, ook in combi met andere

artiesten. Ga graag naar ze luisteren.

Misschien de kostuums? Wat jeugdiger?

Goeie muzikanten

Altijd volle bak bij concerten

Erg betrokken bij de omgeving met diverse activiteiten.

Communicantjes, carnaval, diverse grote mooie concerten

wanneer er een evenement is waarbij de harmonie aanwezig is, is de

sfeer en de muziekkeuze altijd leuk

Super leuke en gezellige vereniging.



Toelichting Verbeterpunten

Een vereniging die midden in de wijk staat, ook als het niks op levert

maar voor de wijk wel belangrijk is staat de Harmonie in de

gemeenschap. Of het nu een straatfeest of communie is.

Zo doorgaan. Meer jeugd.

Een hele hechte vereniging, met mooi resultaat!

Deze vereniging weet dat zij door de gemeenschap wordt

"onderhouden" en is steeds present als er in de gemeenschap

activiteiten zijn. Chapeau hiervoor. Daarnaast zeer actief richting de

jeugd. Zij staan midden in de gemeenschap

Dirigent is verantwoordelijk voor de muziekkeuze

maar ik vind dat er bij sommige evenementen

populairdere muziek mag worden gekozen

EEn vereiging waarvan de buurt en uiteindelijk de gemeente

Landgraaf trots op mag zijn. Zowel in hoogte- als dieptepunten

hebben zij het hoofd steeds boven water kunnen houden. Hun

vriendschap onderling is uniek in deze vereniging. Men voelt zich er

al snel thuis en dat is toch wel heel belangrijk voor buurt en

deelnemers. Succes verder.

Harmonie Laura is een vereniging die veel mensen trekt door een

hoog muzikaal niveau van moderne en bijdetijdse muziek. De

dirigent straalt een groot enthousiasme uit, en onder de leiding van

het bestuur mogen we voor de toekomst in Lauradorp nog veel

verwachten.

super muziekvereniging! mooie concerten voor de hele gemeente.



HOOFDSTUK 5 - STEMMEN

In totaal zijn er 91 stemmen uitgebracht op Harmonie Laura, in de onderstaande gra�ek is het aantal stemmen per dag weergegeven.

In de gra�ek daaronder wordt het geboortejaar van de mensen die op Harmonie Laura gestemd hebben weergegeven. 

 

 

Gra�ek: Aantal bevestigde stemmen per dag

 

 

Gra�ek: Geboortejaar van de stemmers bij Harmonie Laura.


