
Notulen Jaarvergadering 22 mei 2017. 
 
Afwezig:  Mike Wouters, Leanne Verkuijlen, Evelien vd Venne, Pien vd Locht. 

Sven Wouters (zonder afmelding). 
Aanwezig: Cas v Rijbroek, Jos Somers, Arie de Snoo, Stef vd Locht, Bernadette  

Tensen, Geerke Robben, Thea Kanters, Jet vd Zanden, Els Peeters, Theo 
Verhoeff, Larissa Krol, Marianne Vogels, Ester v Veghel, Judith Timmers, 
Beppie v Eerdt, Hans Silverenberg. 

 
 
a. Welkom voorzitter en opening vergadering. 
- De voorzitter opende de vergadering om 20.05 uur door alle aanwezigen welkom te 
heten. Hij gaf aan bij te zijn met de geweldige opkomst. Waarvoor dank. 
 
b. Ingekomen stukken / mededelingen. 
- Het lidmaatschap is opgezegd door, Eugenie Teeuwen, Henk Schijf en Cheyenne Borsjé. 
- Er is een mail ontvangen van auteur van toneelstukken. Hiermee brengt hij de door hem 
geschreven stukken onder de aandacht. De mail is doorgestuurd aan Thea K. 
- Vanuit de vereniging wordt een kaart gestuurd aan de Frans v Duijnhoven. Helaas is 
Frans ongeneeslijk ziek. 
- Plock & Friends zal plaatsvinden op 23 juni. Enkele leden zullen daar wat ten tonele 
brengen. Entree is gratis. Programma en aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt. 
- De JUMBO lege flessen aktie zal plaatsvinden in juni. Evelien heeft hiervoor een A4 
gemaakt waarop omschreven wordt waar het geld aan besteed gaat worden: tzt 
vervangen van verhoging.   
 
c. Notulen LEDENVERGADERING 21-11-2016 (zie website). 
- Deze zijn besproken en werd door de aanwezigen goed bevonden. 
 
d. Bestuursverkiezing: Bernadette en Hans aftredend en herkiesbaar. 
- Met goed vinden van alle aanwezigen werd middels handopsteken gestemd. Beiden 
werden met meerderheid van stemmen herkozen. 
- BESPROKEN IS DAT OP DE LEDENVERGADERING AANGEGEVEN WORDT WIE TIJDENS DE 
JAARVERGADERING AFTREDEDEN EN MOGELIJK HERKIESBAAR ZIJN ZODAT LEDEN ZICH 
KANDIDAAT KUNNEN STELLEN. (opgenomen in AKTIEPUNTENLIJST BESTUUR). 
 
e. Evaluatie voorjaarsvoorstelling "Dubbelspel in de cel" en opgave voorjaars-voorstelling 
2018 (regie Hanneke Janssen). 
- Geerke vond het een super stuk. Geweldig 1 volledig uitverkochte zaal. 
- Via de mail heeft Hans S laten weten wat zijn bevindingen zijn en dat hij altijd welkom 
is. 
- De spelers en regisseur hebben een goede en prettige evaluatie gehad. Ad Bierman is 
duidelijk gemaakt dat men vanuit de spelersgroep andere verwachtingen had van de regie. 
- Wederom is aangegeven dat met betrekking tot kleding eerst binnen de eigen leden 
gezocht moet worden ipv naar een kleding verhuur. 
- Geweldige ondersteuning gehad van niet spelende leden, externe grimeur en 
decorbouwers. Perfecte organisatie geweldig decor, goede grime, licht en geluid perfect 
helaas weinig uitdaging. Tevens was er bij het opruimen een goede opkomst. 
IEDEREEN DIE HEEFT BIJGEDRAGEN AAN HET WELSLAGEN VAN DE VOORSTELLINGEN OF 
DAT OP DE PLANKEN OF ACHTER DE SCHERMEN WAS, SUPER BEDANKT WANNE!!!  
- OPGAVE voorjaarsvoorstelling 2018: 
Beppie v Eerdt, Cas v Rijbroek (helemaal super), Larissa Krol (ook top), Els Peeters (klein 
rolletje), Ester v Veghel (laat na 9 juni aan Beppie weten of ze mee doet), Judith Timmers, 
Theo Verhoeff, Mike Wouters, Evelien vd Venne. De laatste 2 hebben dit aangegeven bij de 
afmelding. Theo Verhoeff gaat 3 afwezigen (Leanne, Sven en Pien) benaderen om na te 
gaan of zij mee willen spelen.   
 
f. Jaarverslag 2016 (door Theo). 
- Dit is opgesteld door de voorzitter en ook door hem aan de aanwezigen voorgelezen. Zie 
bijlage. 



- Voorzitter geeft aan dat ideeën voor de donateurskaartenaktie nog steeds welkom zijn. 
Geerke geeft aan een idee te hebben en zal dit iets verder uitwerken en toesturen aan de 
voorzitter. 
 
g. Financieel jaarverslag, verslag kascommissie (door Arie, Marianne en Larisa) en 
benoeming nieuw lid kascommissie. Wie wil!!!!). 
- De kascommissie heeft de controle uitgevoerd en gaven aan dat de penningmeester het 
super voor elkaar had. Complimenten werden hiervoor gegeven. Het verslag van de 
kascommissie is bij de secretaris. 
- Voor het komende jaar bestaat de kascommissie uit Larisa Krol. Marianne Vogels wordt 
vervangen door Judith Timmers waarvoor dank. 
- De penningmeester deelt de financiële overzichten uit. Geeft aan deze na afloop weer 
retour te willen. Tevens geeft hij toelichting op het verslag. Naar aanleiding hiervan 
ontstaat discussie over de hoge kosten voor verteer. Willen we dit blijven doen? Algemene 
tendens was zolang het kan….. doen.  
- Er kwam een vraag aangaande grootte van de subsidies: Deze varieren en worden alleen 
maar minder. Het aantal leden is daarbij bepalend. Overheid richt zich véél op 
maatschappelijk en sociaal vlak. 
- Er kwam een opmerking over inkomsten en uitgaven. De familievoorstelling levert niks 
op. Kost geld.  
Kunnen we met de regie niet iets doen bijvoorbeeld in eigen gelederen? 
Er zijn al 48 kaarten uitgedeeld aan kinderen die hebben deelgenomen aan het school 
project. Hierdoor komen hopelijk ook anderen mee om te kijken. 
De overall trend is dat bezoekers aantallen terug lopen. Vraag is hoe meer bezoekers te 
krijgen en zo meer inkomsten te genereren. Ideeën zijn welkom?? Misschien is het een 
idee om de voorstelling vanuit een kinderfeestje te bezoeken (kijkje achter de schermen, 
na afloop meet en great met de spelers onder het genot van chips en een drankje, een 
groepsfoto met jarige en spelers, misschien verkleed partijtje….) 
- De inkomsten van de RABO clubaktie zijn op de spaarrekening gezet en worden bewaard. 
- Ter afsluiting worden complimenten gegeven aan het adres van de penningmeester. 
Daarna worden alle overzichten weer ingenomen. 
 
Tijdens de pauze was er de mogelijkheid tot het betalen van de €35,- CONTRIBUTIE. Dit 
kon ook per BANK (NL51RABO0154928313 te betalen voor 1 juli ‘17). 
 
HEB JIJ DE CONTRIBUTIE AL BETAALD???? JA, DAN BEDANKT. NEE DOE DAT SVP ZO SNEL 
MOGELIJK. NAMENS DE PENNINGMEESTER BEDANKT. 
 
h. Stand van zaken familievoorstelling 2017 (o.a. stukkeuze door leescommssie). 
- Liset van Lanen heeft regie. De leescommissie heeft inmiddels 2 stukken aan haar 
aangeleverd. De keuze is gevallen op : De dubbele koning. Thea Kanters heeft een en 
ander met Liset geregeld. Stef gaat boekjes bestellen di 4 juli eerste leesrepetitie. 
 
i. Stand van zaken vriendenkringfeestje. 
- Jet, Geerke en Larissa hebben het programma rond en zullen via datumprikker.nl een 
datum gaan bepalen in oktober of november. HEB JIJ AL GEREAGEERD???? 
 
j. W.v.t.t.k. 
- ARIE: Graag facturen van zichtzendingen direct aan penningmeester laten sturen.  
+ Aanwezigen van de leescommissie geven aan dit standaard te zullen gaan doen. 
- THEA: Geeft aan het raar te vinden dat eigen leden moeten betalen voor het bijwonen 
van voorstellingen. Kunnen we dit niet afschaffen? Er ontstaat een discussie over de voor 
en tegens. Oa betrokkenheid,  verlies van inkomsten dan wel kosten, toch al lage 
contributie, leden krijgen al redelijk wat.  
+ Het bestuur zal haar vraag meenemen in een bestuursvergadering. 
- MARIANNE: Geeft aan dat de datum voor de KIENAVOND vrijdag 29 september is. 
+ wordt opgenomen in de jaarplanning.  
 
Namens het bestuur,  
Hans Silverenberg 
Secretaris	 	



BIJLAGE:  JAARVERSLAG 2016  
 
Het jaarverslag van de secretaris gaat over de activiteiten en/of gebeurtenissen die in 2016 
zijn georganiseerd of hebben plaatsgevonden binnen De Vriendenkring. 
  
Een belangrijke doelstelling van 2015, het terugdringen van de uitgaven, werd in 2016 op 
dezelfde voet voortgezet. Hierdoor komt er meer vlees op de botten, overigens zonder te 
kunnen zeggen dat we een armlastige vereniging zijn. Nevenactiviteiten zoals het kienen 
levert De Vriendenkring positief geld op. 
  
In 2016 bestond het bestuur uit vijf personen nl. Beppie, Bernadette, Arie, Hans en Theo. 
  
Veel succes geboekt met voorjaarstoneel "Operatie Suikeroom" onder regie van Hans 
Silverenberg. Meespelenden:Els, Beppie,Evelien, Mike, Sven en Theo. Vijf goed bezochte 
voorstellingen. 
Ook drie succesvolle voorstellingen gehad van het Familietoneel in oktober met "Mijnheer 
Salabim" onder regie van Annette Breimer. Meespelenden: Els, Pien, Jet, Larissa, Esther, 
Evelien, Cas van Rijbroek en Theo. Het totaal aantal kinderen dat komt kijken laat te wensen 
over.  
  
Eind 2016 werd besloten te gaan kijken naar een andere, aangepaste of gewijzigde opzet van 
de donateurskaartenactie. Hier moet goed naar gekeken worden en over worden nagedacht. 
De volgende leden hebben zich hiervoor opgegeven: Eugenie Teeuwen, Henk Schijf, Stef v.d. 
Locht, Bernadette Tensen, Hans Silverenberg, Evelien v.d. Venne en Theo Verhoeff. 
Afgesproken is dat eenieder zijn of haar iedeeen hierover inbrengt. Het bestuur zal hier de 
beste voorstellen voor de vereniging uithalen en aan de ledenvergadering voorleggen. 
  
In 2016 is voor de 1e keer Plock&Friends georganiseerd, een samenwerking tussen Soos 
Plock en De Vriendenkring, met als bedoeling kleinschalig tooneeloptreden in de ruime zin 
van het woord en muziek. De achtergrond is om leden van De Vriendenkring op deze wijze in 
contact te brengen met toneel. De 1e opzet was heel gezellig, publiek is er altijd te weinig 
maar het viel zeker niet tegen. Een goede basis om voorzichtig door te gaan. 
  
Het aantal bestuursvergaderingen in 2016 bedroeg 9 stuks en er was een jaarvergadering en 
een ledenvergadering ( mei en nov.) 
  
Het Vriendenkringfeest gehouden bij Bernadette Tensen buiten op het uitgebreide vrije land 
blonk uit in veel gezelligheid, eenvoud en creativiteit. Het hoeft geen bakken geld te kosten 
om zo'n feest zeer geslaagd te laten zijn. 
  
Tot zover verslag 2016. Indien er onjuistheden vermeld zijn en/of belangrijke feiten 
toegevoegd moeten worden, dit s.v.p. melden zodat dit later aangevuld kan worden en op 
onze website geplaatst. 
  
Hans Silverenberg secretaris, voor deze Theo Verhoeff.	


