
Notulen ledenvergadering 16 november 2015 
Afgemeld: Thea en Larisa 
Afwezig zonder afmelding: Frouke 
Aanwezig: Beppie, Arie, Theo, Hans, Bernadette, Geerke, Esther, Stef, Sven, Evelien, Els, Leanne, Henk, Eugenie, 
Jet, Marianne, Jos, Judith, Cheyenne, Mike. 
 
1. Opening en welkom door voorzitter om 20.00 uur. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken.  

• Geen ingekomen stukken. 
• Een dankwoord richting Esther en Stef en moeder Ingrid voor de puik verlopen feestdag van De 

Vriendenkring op 17 oktober j.l.  
• Goed geslaagde familievoorstellingen, heel mooi en functioneel decor, licht en geluid perfect en alles 

bijtijds beschikbaar om zodoende nog div. repetities in een compleet decor te kunnen houden. Licht- en 
geluid/ decorbouwers- en schilders, grimeurs en organisatiemedewerkers allemaal bedankt voor jullie inzet 
en medewerking. Bij de organisatiemedewerkers was een lichte onderbezetting en dat is toch wel een punt 
van aandacht. 

• Bestuursverkiezingen. Dit onderdeel komt op de agenda van de jaarvergadering in mei 2016. Er komt t.z.t. 
bijtijds de benodigde informatie op de website hoe e.e.a. in zijn werk gaat. 

• Donateursactie 2016. Mogelijke aanpassing van donateursweek, nu volgens schema van 23.01.2016 t/m 
30.01.2016, dit i.v.m. nogal wat carnavalsactiviteiten. We willen dichter op de uitvoeringen gaan zitten. 
Cheyenne vraagt wanneer datcdan gaat zijn. Voorzitter geeft aan dient nog beslist te worden tijdens 
volgende bestuursvergadering. 

• Het bestuur heeft gekeken naar de namen van de voorstellingen. De enige naam die aangepast wordt is die 
van het Winterstuk. Dit wordt VOORJAARSVOORSTELLING. In de PR zal goed worden aangegeven 
voor wie het stuk geschikt/bedoeld is. Ook het aantrekken van jeugd wordt hiermee hopelijk bereikt. 
Evelien vraagt hoe we nu alle voorstellingen gaan noemen ivm de PR: familievoorstelling, 
jeugdvoorstelling, voor-jaarsvoorstelling. 

3. Notulen 8 mei 2015. 
Vanuit de leden zijn er geen opmerkingen en vragen.Bij deze worden de notulen goedgekeurd. 

4a. Evaluatie familievoorstelling "heer kraai en het gevonden voorwerp" 7&8 nov. 
Jet geeft aan het ontzettend leukn gevonden te hebben. Jammer dat er weinig publiek was. 
Geerke heeft het ook leuk gevonden helaas weinig publiek, wil graag naar voorjaarsvoorstelling. Ziet dit  
als uitdaging. 
Ook Esther heeft het een aangename en leuke tijd gevonden.  
Els heeft genoten van de repetities waren zeer relaxt. 
Hans geeft aan super gewerkt te hebben. Ook het tijdig klaar zijn van wenskast en geluiden/liedjes was       
super. Alles bij elkaar heeft alle ondersteuning geleid tot prima voorstellingen. Iedereen bedankt voor de     
bijdrage. 146 bezoekers geweest. Jos geeft aan dat het geluid anders was dan gepland vanwege brom. 
Oplossing was prima. 
Evelien geeft aan dat het wellicht tijd wordt voor een enquête om te achterhalen waarom weinig bezoekers. 
Wat is oorzaak, hoe aan te pakken, hoe ouders te betrekken scouting gebruiken, Uitnodigingen via SOS. 
Arie doet voorstel voor het aanschrijven van buurtschappen. Tevens het initiatief van school om kinderen  
kennis te laten maken met toneel. Jos haalt Sjors aan. Zij bieden begeleiding aan. Dankbaarheid wordt  
uitgesproken dat Thea & Maarten de video camera beschikbaar hebben gesteld en  
Myrte (vriendin van Sven) foto’s heeft willen maken.  
Al met al een goede discussie waar het bestuur mee aan de slag mag. 
Theo merkt op dat de ondersteuning van oa niet spelende leden mager was, terwijl ruim vooraf bekend was 
wanneer de uitvoeringen plaats zouden vinden. Graag aandacht hiervoor en je verantwoordelijkheid in  
nemen. 

4b. OPGAVE FAMILIEVOORSTELLING 2016.  
De hierna volgende leden hebben zich opgegeven. Kon je niet aanwezig zijn of had je bedenktijd nodig,  
dan kun je je nog opgeven bij HANS Silverenberg voor 14 december 2015.  
Dames: Els Peeters, Esther van Veghel, Evelien van der Venne en Jet vd Zanden. Heren: Theo Verhoeff 
Mogelijk dat Pien vd Locht mee wil spelen nadat ze in januari 2016 lid is geworden.  
Judith geeft aan dat mogelijk haar dochter Anne mee wil doen. Secretaris heeft bericht ontvangen dat dit  
niet het geval is. 

5. Commissie indeling. 
 Judith heeft aangegeven uit de decorafwerking commissie te willen. 
 Beppie geeft aan niet onderstreept te willen zijn bij de decorafwerking commissie. 



 Overige leden zijn tevreden. 
 Stef heeft een vraag over grimeren. Is dit visagie? Ja, dan wil hij niet. 
6. Stand van zaken Jeugdopleiding. 
 Mike geeft aan dat ze 3 weken geleden zijn begonnen. 8 meisjes en 2 jongens waarvan 1 helaas heeft  

afgezegd. Ze gaanhet stuk “Het spook van Spechtenstein” spelen. Groep is goed en enthousiast bezig. 
 Vraag werd gesteld hoe het zit met de dvd met foto’s en video van de voorstelling, omdat ze 60 euro  

betalen en dat is inclusief de dvd (10,--). Dit is destijds geregeld door Ingrid vd Locht. 
7. Stand van zaken Voorjaarsvoorsteling. 
 Druk bezig met lezen, omdat Judith helaas vanwege werk niet meer mee kan spelen. 

In de week van 16 nov. Wordt hopelijk een keuze gemaakt zodat de repetitie op 26 nov. Gewoon doorgang 
kan vinden. Spelers groep ontvangt uitnodiging voor de eerste repetitie. 

8. Rondvraag. 
BEPPIE: PR Banner “Volkel in Harmonie” iets voor de Vriendenkring? Hierop wordt positief gereageerd.  
Arie geeft aan dat het frame van de CV is en dat hij contact gaat opnemen om de mogelijkheden te  
bekijken. 
ARIE: Legt uit waarom we de donateurskaarten Aktie later willen plannen. Mogeljk meer opkomst door  
korter op de reservering en uitvoeringen te gaan zitten. Super idee. Dona Aktie gaat nu plaats vinden van  
20-2 tot en met 27-2 2016. Dat is 4 weken voor uitvoering. NOTEER DE DATUM IN JE AGENDA. 
Jaarlijks zal bekeken moeten worden wat het gunstigste moment is. 
GEERKE: Geeft aan dat ze een vorm van autisme heeft en dat ze daarvoor een intensieve therapie gaat  
Volgen. 
Allen wensen haar succes en geven aan haar medeling en stap heel dapper te vinden. 
STEF: Vraagt wie feestje wil regelen in 2016. Spontaan na veel aandringen melden zich Mike, Bernadette 
en Evelien. Zij waren de Winnaars/verliezers van “Wie is de MOL”. 
EVELIEN: Vraagt naar de status van de telefoon. 
Hier moet nog een beslissing over worden genomen door het bestuur. Waarschijnlijk wordt het een zéér  
goedkoop abonnement. 
ELS: Vraagt naar de status van de promo Aktie om geld op te halen. Marianne geeft aan dat de datum nog 
niet bekend is maar wel wat ze willen gaan doen. 
LEANNE: Wil graag terugkoppeling op het moment dat de telefoon is geregeld. Dit wordt toegezegd. 
HENK: Merkt op dat hij graag vanaf het begin wil meelopen met het geluid om zo ervaring op te doen. Jos 
geeft aan dat dat kan. 
THEO: Er is een nieuw vereniging krantje “MOOI UDEN” waar we mogelijk ten aanzien van PR iets mee 
kunnen. Judith geeft aan connecties te hebben. 

 
Om 21.35 uur sluit de Voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor hun bijdrage. 
 


