
Notulen jaarvergadering 14 mei 2018  

Afwezig: Hans, Sven, Evelien, Esther 

 

1. Welkom en opening 

Theo opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hans is op 

vakantie. Leanne notuleert. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 
• Er heeft zich een nieuw lid aangemeld: Vanessa Prudon. Ze is bekend bij 

de Vriendenkring, omdat ze werkt bij de Kopieerwinkel. Ook komt ze 

regelmatig naar uitvoeringen kijken. Ze heeft interesse in grimeren en wil 

zich aansluiten bij de Vriendenkring.  

• Els is gestopt met actief toneel spelen. Ze blijft wel lid van de vereniging.  

• Het bestuur is benaderd door de Grote Clubactie. Hiervoor kun je loten 

verkopen. Een deel van de opbrengst is dan voor de Vriendenkring. Het is 

op dit moment nog niet duidelijk hoe dit precies werkt. De actie start in 

september. Na enig overleg blijkt dat het draagvlak voor deze actie niet 

hoog is. Er wordt besloten dat we niet mee doen aan de Grote Clubactie.  

• Stef gaat stoppen bij de Vriendenkring. Hij blijft wel acro gymmen. Mocht 

hij daar mee stoppen, zien we hem wellicht terug bij de Vriendenkring.  

 

3. Vragen over notulen van ledenvergadering nov. 2017 

Theo: Er is gesproken over een originaliteitsprijs m.b.t. de Rabo Club Campagne. 

Hoe zit dit precies/hoe staat het er voor? Geerke, Vanessa, Bernadette, Jos en 

Thera gaan zich hier over buigen. Zij denken na over een origineel filmpje, 

waarmee extra geld te verdienen valt.  

Verder geen opmerkingen. Notulen goedgekeurd.  

 

4. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: Beppie en Theo 

Beppie en Theo zijn aftredend en herkiesbaar. De vraag aan de overige leden om 

te stemmen over de positie van Beppie en Theo. Door middel van hand opsteken 

worden beiden opnieuw gekozen in het bestuur.  

 

5. Financieel jaarverslag door Arie en verslag van de kascommissie 

Arie ligt het financieel jaarverslag toe. Het verslag van de kascommissie is door 

omstandigheden nog niet klaar. Arie komt binnenkort samen met de 

kascommissie (Judith en Larissa). Het verslag hiervan wordt tijdens de 

vergadering in november besproken.  

De kascommissie voor het  volgende verslag over het jaar 2018 wordt gevormd 

door Judith en Thera. 



 

6. Jaarverslag secretaris.  

Theo heeft het jaarverslag 2017 gemaakt. Mike biedt aan om het verslag voor te 

lezen.  

 

7. Stand van zaken Familievoorstelling 2018 

De 3 boekjes die door de leescommissie zijn uitgekozen zijn naar Annette. Zij zal 

deze gaan lezen en uiteindelijk een stuk kiezen. De commissie heeft een top 3 

uitgesproken bij Annette.  

De uitvoeringen staan nu gepland op 27 en 28 oktober. Dit weekend wordt 

aangehouden, ondanks andere activiteiten dit weekend.  

We spreken over de tijden van de uitvoeringen. Het voorstel wordt gedaan om 

de uitvoering van de zaterdagavond te verplaatsen naar zondagochtend. De 

tijden zijn dan als volgt: zaterdag: 14.00 u. – zondag: 11.00 u. + 15.00 u.  

 

8. Evaluatie voorjaarsvoorstelling De Gevulde Snoeshaan 

Positieve reacties vanuit de spelers: ‘Leuk om een rol te spelen die verder van je 

af staat’, ‘Super leuk’. 

607 bezoekers.  

 

9. Opgave voorjaarsvoorstelling 2019 

Hans regisseert de voorjaarvoorstelling 2019.  

Thea, Mike, Larissa, Judith, Thera, Marianne, Beppie en Theo geven zich op om 

mee te doen.    

Cas wil graag mee doen, maar weet nog niet wanneer zijn toetsen zijn. Bestuur 

komt hier nog met hem op terug.  

Degene die niet aanwezig zijn worden door Theo benaderd met de vraag of zij 

mee willen doen of niet. De leescommissie wil vóór de zomervakantie beginnen 

met lezen.  

 

10. Vriendenkringfeestje 

Arie, Judith en Thera zitten in deze commissie. Nog niks over bekend. Wordt 

vervolgd.  

  



 

11. Rondvraag 

Arie: Als penningmeester heeft Arie een voorstel om de contributie te verhogen. 

Het huidige bedrag (35,-) staat al een aantal jaren vast. Met wat extra 

inkomsten is er weer veel mogelijk. Met de ledenvergadering (april/mei 2019) 

wordt de beslissing genomen. Dit zou dan volgend jaar ingaan.  

Thea: Thea heeft gefilmd tijdens de voorjaarsvoorstelling. Cas, Larissa, Jos, 

Judith, Theo, Mike, Els, Thera en het Bestuur willen graag een dvd.   

Wil je ook een dvd? Geeft dit persoonlijk even door aan Thea. De kosten zijn 5 

euro. Theo vraagt bij Hanneke na of zij ook een dvd wil.  

Thea: Plock en Friends is dit jaar op 29 juni. Enkele leden verzorgen een 

optreden. Het is leuk wanneer leden van de Vriendenkring komen kijken.  

Thea: De datum van de kienavond wordt vastgesteld op vrijdag 23 november. 

Arie neemt contact op met De Schakel. De organisatie bestaat uit: Marianne, 

Thea, Jet, Esther, Bernadette en Beppie. Judith en Thera geven zich ook op voor 

de organisatie.  

Cas: Op welke dagen vinden de uitvoeringen van de voorjaarsvoorstelling 2019 

plaats? De première is op zondag 24 maart 2019. Daarna nog op 25, 26, 28, 29 

maart 2019.  

Jos: Jos wil graag als gast bij een bestuursvergadering aanwezig zijn. Hij wil zijn 

kijk op de donateurskaartenactie overbrengen. Hij heeft een plan van aanpak, 

gericht op deze tijd. Dit wil hij graag toelichten in het bestuur.  

Els: Graag een andere manier van foto’s versturen. Wellicht de foto’s op een 

cd’tje of of een stickje zetten. Leanne regelt dit.  

Bernadette: Geeft aan dat er op de avonden van de uitvoeringen te veel 

verschil is in hulp; de ene avond is er 1 hulp en een andere avond zijn er 5. 

Bernadette heeft het voorstel om zelf het schema te maken en de leden in te 

delen. Mocht je niet kunnen, probeer je zelf te ruilen. Ook mensen van buiten de 

vereniging kun je benaderen om te helpen (bijv. een vriend/vriendin of één van 

je kinderen) 

Theo: Tijdens het opbouwen van de verhogingen staan er vrijwilligers van buiten 

de vereniging het zware werk te doen. Dit is in feite het werk wat door de leden 

zelf gedaan moet worden.  

Theo heeft nog flyers van De Gevulde Snoeshaan over. Zijn er liefhebbers; 

melden bij Theo.  

Vanessa: Hoe gaat de ‘grime’ in z’n werk? Wie regelt wat, wanneer enz.  

Thea stelt voor om een keer met Vanessa af te spreken en haar bij te praten 

over het hoe en wat m.b.t. de grime.  

Arie: De ledenlijst mag niet meer op de website. Dit i.v.m. de wet op de privacy.  

 

12. Sluiting 

Theo sluit de vergadering met de vraag of iedereen zo snel mogelijk de 

contributie wil betalen.  


