
Notulen Ledenvergadering 20-11-2017 
 
Afwezig met afmelding : Mike Wouters, Marianne Vogels, Evelien vd Venne en  

  Jos Somers 
Afwezig zonder afmelding : Sven Wouters, Cas van Rijbroek  
 
A. Welkom en opening. 
- Voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen welkom. 
B. Ingekomen stukken en mededelingen  
- Er zijn geen ingekomen stukken. 
- De Rabobank Clubactie heeft € 343 opgeleverd. Er bestaat de mogelijkheid om een promotiefilmpje 
in te sturen die dan meedingt naar een extra originaliteitsprijs. BERNADETTE, ESTHER EN THERA 
WILLEN DIT WEL OPPAKKEN. IN MEI 2018 DIENT DIT OP DE AGENDA TE KOMEN. 
- De Jumbo Flessenactie € 152. 
- Tijdens de Jaarvergadering in 2018 zijn Theo Verhoeff en Beppie v Eerdt aftredend en herkiesbaar. 
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich kenbaar maken volgens de in de statuten aangegeven 
regels/voorwaarden. 
- Ideeën omtrent aantrekken meer bezoekers voor de Familievorstelling: 

1. Extra voorstelling buiten onze standaard locatie. De Vraag is of alle spelers dit willen? Geeft 
dit extra kosten? Extra repetities? Wat is het rendement van alle inspanningen? 

2. Spelen op lagere school onder schooltijd is alleen mogelijk met medewerking van de school 
(input Marijke Ornek). Ook hier geld wat gaat dit opbrengen? Kinderen komen dan niet meer 
naar de Schakel. 

3. Promotie maken in bejaardenhuis, zodat de bewoners eventueel kunnen komen kijken met 
hun kleinkinderen. 

4. De try-out op een ander locatie of dorp.  
C. Notulen Jaarvergadering 20-05-17 (zie website). 
- Het bestuur geeft uitleg over vraag van Thea Kanters. “Leden moeten betalen om te komen kijken. 
Kunnen we dit niet af schaffen.” 
Antwoord van het bestuur: Het bestuur stemt hier niet mee in. Reden is dat we in het verleden 
dezelfde discussie hebben gehad. Aangegeven werd toen dat de contributie vs wat men daarvoor 
terugkrijgt niet in verhouding staat. Wil men een gereserveerde plaats dan moet men zelf kaarten 
kopen.” 
Arie vulde nog aan dat we het dan weer verplicht gaan stellen om op de première aanwezig te zijn. 
Thea geeft aan het niet eens te zijn met het besluit, maar legt zich er wel bij neer. Van de overige 
aanwezigen heeft niemand iets toe te voegen.  
- De notulen worden goedgekeurd. 
D. Evaluatie Familievoorstelling “De dubbele Koning”. 
- 149 bezoekers gehad. Bijna 50 meer dan vorig jaar. Ook meer kinderen. 
- helaas hebben slechts 5 van de 40 kinderen gebruik gemaakt van de gratis toegangskaarten 
(uitgereikt tijdens schoolproject met Marijke Ornek). 
- Complimenten worden gegeven aan Liset voor wat betreft regie. Voor 2019 gaan we haar weer 
vragen. Repetities wel op di en do. 
- Spelers groep geeft aan te hebben moeten wennen aan haar manier van regisseren. Ze heeft wel 
spelers op een hoger plan weten te brengen. 
- Ook dit jaar waren licht geluid en decor tot in de puntjes verzorgd. 
- We hebben 3 mooie voorstellingen gegeven die zonder ieders inzet niet mogelijk waren geweest. 
E. Opgave Familievoorstelling 2018 (regie Annette Breimer). 
- Van de aanwezigen hebben de volgende personen zich opgegeven. Larissa Krol, Theo Verhoeff, 
Leanne Verkuijlen, Jet van der Zanden, Thera van de Wetering. Esther v Veghel en Beppie van Eerdt 
geven zich op met een vraagteken. Geerke Robben had zich ook opgegeven maar heeft later 
afgezegd i.v.m. oppakken nieuwe studie. 
- Sven, Mike, Marianne, Cas en Evelien zijn die avond gevraagd via de app of ze mee willen doen. 
Marianne en Mike hebben aangegeven dat niet te willen. De overigen hebben op 4-12 nog niet 
gereageerd. 
Nogmaals wordt dit aan hun gevraagd met als deadline 18 december. Zo ook aan Beppie en Esther. 
(mail uitgestuurd 4-12).  
 



F. Stand van zaken Voorjaarsvoorstelling. Regie Hanneke Jansen. 
- Het stuk is bekend: “de Gevulde Snoeshaan”. 
- De leesrepetities zijn geweest en de rollen zijn verdeeld. 
- Leuk stuk met mooie personages. Is zeker iets van te maken. 
- De kans bestaat dat Cas van Rijbroek op een van de uitvoeringsavonden een hertentamen heeft. 
Het bestuur gaat op zoek naar een oplossing. 
G. Indeling commissies. 
Arie de Snoo heeft de commissie indelingen onder de loep genomen een daar waar nodig aangepast. 
Denk aan leden die gestopt zijn of nieuwe leden. De nieuwe commissielijsten zijn door de leden 
bekeken. Er waren geen op- of aanmerkingen over. Voor 2 werkgroepen binnen een commissie 
waren nog aanspreekpunten (voorzitters) nodig. Thea blijft dit voorlopig doen voor de Grime (nog 
wel zoeken naar aanvulling/voorzitter) en Els voor de Decor afwerking.  
H. Voorstel Bestuur m.b.t. Donateurskaarten actie. 
- Het bestuur wil unaniem de donateurskaartenactie behouden. Zonder deze is de vereniging géén 
lang leven beschoren. 
- Alle huizen dienen bezocht te worden. Treft men iemand niet thuis dan mag men de niet thuisbrief 
in de bus stoppen (slechts 1x bezoeken). Is het echter een adres waar men anders wel kaarten 
verkoopt, dan minimaal nog één keer bezoeken. Verder blijft alles gelijk. 
De niet thuisbrief zal hierop worden aangepast. 
- Op de vraag waarom het donateurskaarten actie heet, wordt uitgelegd dat de kaarten geentoegang 
geven zonder reservering. Het biedt de mogelijkheid. De meesten maken hier gebruik van. Tijdens 
onze actie kosten de kaarten 8 euro, daarna 9 euro. 
- Theo geeft aan dat via zijn e-mailadres ook nog eens extra kaarten zijn verkocht. 
- Esther vraagt of de stratenverdeling wordt bekeken. Zij heeft een wijk met weinig huizen en weinig 
kopers. Dit wordt door meerdere leden aangegeven. Hans biedt aan dat hij wel wil ruilen. Daar wordt 
niet op ingegaan. De stratenverdeling zal wel worden herbekeken. Ook i.v.m. het wegvallen van 
leden en nieuwe leden die erbij komen(o.a. Thera vd Wetering). 
I. Terugblik Kienavond september + Kienavond 2018. 
- Ondanks het lagere bezoekersaantal toch een opbrengst van 1100 euro (opbrengst van bonnen en 
loterij). Het tijdstip (29 sept) was mogelijk ongunstig. 
- In 2018 zeker weer een kienavond, maar dan november/december 2018. 
- Cas heeft voor het eerst licht en geluid gedaan en dat ging SUPER!!!! 
J. Terugblik Vriendenkringfeestje + Feestje 2018. 
- De algemenen tendens is dat het een super feest geweest is waarbij de weergoden ons goed gezind 
waren. 
- Prima verzorgd, heel gezellig, leuke activiteiten. 
- Feestje 2018 door leden van het winnende team: Thera, Judith en Arie. 
K. Terugblik Plock & Friends + activiteit 2018. 
- Thera geeft aan het zeer gezellig gevonden te hebben. Het stuk door de club van 5 +1 werd met 
gemengde gevoelens bekeken (parodie op zuinigheid in de zorg). 
- Theo, Hanny en Thea hebben een eenakter opgevoerd. 
- Thea heeft nog een playback act gedaan. 
- Theo nodigt iedereen vrijblijvend uit om in 2018 deel te nemen. Misschien 1 a 2 eenakters. 
- Stef vd Locht geeft aan dat het een leuke avond was. Een kanttekening die hij maakte was dat het 
onduidelijk was hoeveel tijd iemand had voor zijn/haar act. Dit zou beter afgebakend moeten zijn. 
Dit wordt beaamd. 
L. WVTTK/Rondvraag. 
- Arie: Geeft aan dat hij vindt dat opgave voor een stuk ook betekent dat speelt en dus aanwezig 
moet zijn. 
- Thera: Geeft aan dat zij Mark de Wild (06 53 21 54 06) heeft weten te motiveren lid te worden 
van de vereniging. Dit zal echter pas gebeuren nadat hij gestopt is bij de scouting. Thera en Beppie 
houden dit bij hem warm tijdens de kindervakantieweek 2018. 
- Theo: Geeft aan dat het bestuur bezig is met de vervanging van de oude verhogingen. Dit wordt 
bekostigd van de opbrengsten van o.a. flessenactie, Rabo clubactie ed. Arie vraagt hiervoor prijzen 
op. 
M. Afsluiting. 
- De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.	


