
Notulen jaarvergadering 30-5-2016  Afwezig met afmelding : Thea Kanters, Ester v Veghel, Leanne Verkuijlen, Jet vd Zanden, Cheyenne Borsjé,        Eugenie Teeuwen, Jos Somers, Marianne Vogels (later). Afwezig zonder afmelding : Frouke Verstegen, Pien vd Locht.  a) Welkom voorzitter en opening vergadering 20.15 uur b) Ingekomen stukken / mededelingen (oa.Nieuwsbrief) a. Punt F van de agenda (financieel jaarverslag) verplaatst naar g na de pauze op verzoek Penningmeester. b. Terugblik op afscheid van Rien Gaertner, waar Vriendenkring goed vertegenwoordigd was. c. Aankondiging bestuursvergadering. Géén tegen kandidaten bekend. d. Secretaris geeft aan dat maken van Nieuwsbrief veel energie kost en dat vanuit de leden weinig input komt. Doel was betrokkenheid van leden vergroten. Leden geven aan het wel zinvol en leuk te vinden. De frequentie zal verlaagd worden naar 1x per kwartaal. Tijdens de ledenvergadering zal dit onderwerp opnieuw op de agenda komen.  c) Notulen LEDENVERGADERING 16 NOVEMBER 2015 (zie website) a. Vanuit de aanwezigen géén aan- of opmerkingen. d) Bestuursverkiezing : Arie aftredend en herkiesbaar a. Er zijn geen tegenkandidaten. Alle aanwezigen en ook Arie stemmen in met stemmen middels handopheffing. Arie wordt met ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Hij bedankt voor het vertrouwen. e) Evaluatie voorjaarsvoorstelling "Operatie Suikeroom"  a. Samengevat: Plezierig, dit soort stukken vallen goed bij publiek, kleine groep, achter decor veel ruimte wat super is, heel relaxed, alle commissies hebben hun verantwoordelijkheid genomen waarvoor dank. Hiervoor iedereen een compliment voor de inzet. Super Team spirit.  Opgave voorjaarsvoorstelling 2017 (jubileum Thea Kanters). b. Van de aanwezigen hebben zich opgegeven:  6D; Beppie v Eerdt, Thea Kanters, Els Peeters, Judith Timmers, Evelien van der Venne, Marianne Vogels,  4H; Hans Silverenberg, Theo Verhoeff, Mike Wouters, Sven Wouters.  De afwezige leden hebben een mail gekregen dat ze zich vóór 15 juni nog kunnen aanmelden (31-05). Helaas hebben we geen verdere aanmeldingen gehad. f) Jaarverslag 2015 (Theo). a. De secretaris las het jaarverslag voor met daarin de meest memorabele en opmerkelijke momenten uit het verenigingsjaar. Dit verslag is in de bijlage toegevoegd.   PAUZE & INNING € 35,- CONTRIBUTIE.  Mocht je deze nog niet hebben betaald dan graag  te voldoen vóór 1 juli 2016. Bankrekening: NL51RABO0154928313 t.n.v. de Vriendenkring ovv contributie 2016.  g) Financieel jaarverslag 2015, verslag kascommissie en opgave nieuw lid kascommissie a. In 2015 extra uitgaven: verzekering & geluidsapparatuur b. Positief saldo t.o.v. 2014: diverse bezuinigingen. Mogelijk valt 2016 nog positiever uit door Bingo avonden (Volkel en Grave). c. Diverse vragen over verschil in uitgaven 2014 en 2015. De penningmeester geeft op alle vragen naar tevredenheid antwoord. d. Verslag kascommissie (Henke en Marianne): Complimenten aan de penningmeester voor het ordelijk en secure werk. Erg overzichtelijk. e. Marianne blijft in de kascommissie en deze wordt aangevuld met Larisa. De voorzitter bedankt haar hiervoor. h) Stand van zaken familievoorstelling 2016 (leescommissie). a. Stef legt namens de leescommissie uit dat diverse zijn gelezen en dat daar een top 3 uit is voorgedragen aan Annette Breimer (de regisseur). Annette heeft gekozen voor het stuk “Meneer Salabim”. De boekjes worden naar Arie gestuurd die na ontvangst Stef zal informeren die dan zorgt 



dat de boekjes bij Annette komen. Op 14 juni was door Annette nog niets ontvangen (check secretaris). b. De secretaris gaat de spelersgroep en de regisseur aanschrijven i.v.m. de start van de repetities. i) Stand van zaken jeugdopleiding 2016 (Beppie en of Mike). a. 12 juni worden de voorstellingen geven om 15.00 uur en om 19.00uur. Zaterdags was een dubbele boeking in ontmoetingsplein de schakel vandaar 2 keer op zondag. Er wordt gespeeld door 1 jonge en 8 meiden. Laatste repetitie was niet best, maar het vertrouwen is er dat het goed komt (inmiddels 2 goede voorstellingen gehad. Super). b. Hans gaat Cheyenne benaderen i.v.m. de grime. c. Leden worden gevraagd om op 12 juni te komen helpen met al wat nodig is. Daarnaast is nog een uitnodiging gestuurd (bedankt Leanne). j) Stand van zaken vriendenkringfeestje. a. Evelien, Mike en Bernadette zijn aan het kijken wat ze zouden kunnen doen. Willen in gesprek met de penningmeester i.v.m. kosten. b. Evelien zal via datumprikker.nl data uitsturen naar de leden om ieders beschikbaarheid in juli/augustus te checken. k) W.v.t.t.k en rondvraag a. De voorzitter legt uit dat het bestuur samen met leden wil nadenken over de opzet van de donateurskaarten actie, met als doel meer kaarten te verkopen en/of makkelijker/anders. Hij vraagt wie van de aanwezigen mee wil denken (max. 5 leden). Spontaan geven de volgende personen te kennen te willen meedenken: Evelien, Stef, Henk (mogelijk ook Eugenie).  Stef geeft aan dat ook gezocht moet worden bij de afwezige leden en dat het niet alleen de aanwezigen moeten zijn die mee gaan denken. De secretaris zal de afwezige leden hierover aanschrijven (tegelijk met aanmelding Voorjaarsvoorstelling. Reactie eveneens voor 15 juni).  b. 8 juli vindt Plock & Friends plaats. Een culturele avond met zang, muziek, theater en wat al niet meer aan creatieve uitspattingen. Theo gaat hier nog extra info over uitsturen. c. De eerste BINGO avond georganiseerd door enkele leden van de Vriendenkring is geëvalueerd en een geweldig succes gebleken. Mede door de ondersteuning van diverse leden kon het organiserend team terugkijken op een perfecte avond die voor herhaling vatbaar is. Eerste mogelijkheid is Catharina hof in Grave, waar Jos beheerder is. Enkele leerpunten: - Voor verkoop houden i.v.m. betere doorstroming bij kassa - Klein comité regelt met verdere ondersteuning van leden bij de uitvoering - De spelregels dienen vooraf kenbaar gemaakt te zijn aan de ondersteunende leden. - Avond organiseren rondom 1 thema. - Avond iets minder lang laten duren en op een andere dag: bijvoorbeeld vr 16-12-2016. Het organiserend team gaat dit bekijken. d. RONVRAAG: - HENK geeft aan graag nog meer te willen leren omtrent het geluid. ARIE gaat dit opnemen met Jos, omdat deze niet aanwezig is. (Inmiddels geluid verzorgd bij Jeugdopleiding. Ben benieuwd naar zijn ervaring). - MARIANNE heeft via Jet van der Zanden het verzoek gekregen om de BINGO avond ook te organiseren voor het Hemelrijk. Wordt vervolgd.  Getracht moet worden de exclusiviteit wel bij de Vriendenkring te houden. MARIANNE vraagt of Froukje nog lid is. Het bestuur geeft aan geen opzegging van haar te hebben ontvangen en gaat contact leggen hierover. - MIKE vraagt naar de activiteit die heeft plaatsgevonden met de lagere schooljeugd: “Kennismaking met Toneel”. Rondleiding op 31 maart waarbij enkele leden hebben ondersteund. Arie ligt dit vanuit het bestuur toe. Mogelijk vindt herhaling plaats in maart 2017 voor groep 3-4. - GEERKE geeft aan een baan te hebben binnen de kinderopvang en dat ze geen interne therapie hoeft. SUPER!!! l) Afsluiting door de Voorzitter Theo om 22.20 uur. De aanwezigen worden bedankt voor hun komst en inzet. 



JAARVERSLAG 2015. 
Geachte leden, 
  
Het jaarverslag van de secretaris gaat over de activiteiten en/of gebeurtenissen die in 2015 zijn georganiseerd of 
hebben plaatsgevonden binnen De Vriendenkring. 
  
Plezier en verdriet waren in 2015 onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de 1e plaats het verdriet vanwege het 
overlijden van Hans Tensen. Als je dit van behoorlijk dichtbij meemaakt, zoals veel leden van De Vriendenkring 
hebben gedaan, viel de altijd positieve ontvangst in huize Tensen op, wat zeker niet altijd eenvoudig en simpel zal 
zijn geweest. Wij vertrouwen en hopen erop dat wij, mede door regelmatige bezoeken, een steentje hebben kunnen 
bijdragen bij het verwerken van dit grote verlies. 
  
Plezier was er ook in 2015. Twee jubilarissen in dit verenigingsjaar namelijk Piet v.d. Sangen en Theo Verhoeff 
met respectievelijk 25 en 50 jaar jaar lidmaatschap van De Vriendenkring, dat gevoegd bij de vijf uitvoeringen 
van een dolle klucht De Maffe Maffiosa een garantie was voor veel plezier. 
  
In het jaar 2015 gebeurde uiteraard nog meer. Daar was bijvoorbeeld het plotselinge aftreden van Jos Somers als 
voorzitter van de vereniging. De oorzaak hiervan was volledig te wijten aan de meer dan drukke werkkring van 
Jos in Grave, die het hem onmogelijk maakte de volle 100% aandacht aan deze functie te kunnen besteden. 
Tijdens de bestuursvergadering werd besloten dat de secretaris Theo Verhoeff de voorzittersfunctie ging vervullen 
en Hans Silverenberg de functie van secretaris op zich ging nemen. 
Vanaf dat moment bestaat het bestuur uit vijf personen met Arie de Snoo als penningmeester en Beppie van Eerdt 
en Bernadette Tensen als lid van het bestuur. 
  
Een belangrijke doelstelling in 2015 was het terugdringen van het uitgavenpatroon van De Vriendenkring. Zoals 
de kascommissie bestaande uit Thea Kantens en Hans Tensen in samenspraak met penningmeester Arie de Snoo al 
met HOOFDLETTERS hadden gemeld ´We teren in´, dus we moeten bezuinigen. In het financieel jaarverslag van 
2015 zal onze penningmeester hier nader op ingaan. 
  
Verdere uitvoeringen in 2015 waren `Lekker Vies` door de Jeugdopleiding op 16 en 17 mei en het familiestuk met 
de titel Heer Kraai en het gevonden voorwerp werd uitgevoerd op 7 en 8 november. 
Het bestuur vergaderde in 2015 8x en er waren twee ledenvergaderingen. 
  
Vriendenkringfeest. Wie is de mol. Heel gezellig en dus een echt feest. Georganiseerd door Esther en Stef met een 
hele grote medewerking van Ingrid v.d. Locht. 
  
Tot zover het verslag 2015. Indien er onjuistheden vermeld zijn en-of belangrijke feiten toegevoegd moeten 
worden dit s.v.p. melden, zodat e.e.a. aangevuld kan worden. 
 
Hans Silverenberg, secretaris.   


