
Ledenvergadering 18 november 2019 

Afgemeld: Theo, Thea, Els, Vanessa 

 

1. Welkom en opening  

Jos heet iedereen welkom.  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen:  

 Wat doen we met de Vriendenkring app? We stellen wat kaders op;  

 

 Afmeldingen repetities is in overleg met regisseur. 

 Rondom verjaardagen of andere persoonlijke 

gebeurtenissen geen reacties meer.  Alleen berichten die 

betrekking hebben op de vereniging.  

 

 Uitslag Rabo Club Support: 301,86 

 De subsidie van de gemeente is €287,00  

 Afmeldingen leden: Evelien heeft laten weten dat ze gaat stoppen bij 

de vereniging. Ze blijft wel betrokken d.m.v. het maken van de posters 

enz. Het bijhouden van Facebook wil ze graag doorgeven aan iemand. 

Jet wil dit wel overnemen. Zij neemt zelf contact op met Evelien.  

Ook Geerke heeft te kennen gegeven dat ze gaat stoppen. Ze wil foto’s 

blijven maken, indien nodig.  

 De ledenlijst wordt door iedereen gecheckt.  

 Na de Theater Doe Middag hebben we afscheid genomen van Liset van 

Lanen. We zaten niet op dezelfde lijn wat betreft regisseren. Jos gaat 

op zoek naar een nieuwe regisseur. Wellicht Hanneke Janssen?  

 

3. Notulen 27 mei 2019 

De opbrengst van het parkeren tijdens de open dagen van de vliegbasis was 

€1200,00. Hier komt nog een klein bedrag bij, i.v.m. afhandelingen door de 

stuurgroep van het parkeren. Dit bedrag is op dit moment nog niet bekend.  

Hoe loopt het met de taakverdeling? Moeten we hier weer opnieuw naar kijken, 

nu er weer 2 leden zijn gestopt. We spreken af dat we de taakverdeling als basis 

houden.  

De notulen van de vorige keren staan nog niet op de site. Leanne regelt dit met 

Evelien en Hans. Wellicht kan er een mappenstructuur aangebracht worden, om 

wat orde te scheppen op de website.  

Is er al iets gedaan met het problemen hebben van het filmpen/op dvd zetten. 

De behoefte om een dvd van een voorstelling te hebben is wel aanwezig. Wellicht 

dat Geerke wil filmen; zij heeft dit al een keer eerder gedaan. Leanne vraagt 

Geerke.  

 

 



 

 

4. Evaluatie Theater Doe Middag  

- Was leuk. Het was erg leuk om met de kinderen over de rode loper te 

gaan. De kinderen hebben erg genoten van het zo in de belangstelling 

staan.  

- In de gaten houden dat de kinderen van de workshop niet vergeten 

worden wat eten/drinken betreft.  

- Nu leeft het nog bij het publiek; laat je het nu te lang rusten, zakt het 

weer weg.  

Evaluatie vanuit het bestuur:  

- Mooie reacties op Facebook.  

- 35 braskaarten verkocht.  

- Jammer dat de muziek in een zaaltje achteraf was. Muziek meer 

betrekken bij de zaal. Verdere hoeken waren prima.  

- Leuk hoe Hans ‘Gooi het verhaal’ heeft opgepikt. Het was een moeilijk 

onderdeel, wat hij ontzettend leuk heeft weg gezet.  

- Workshop Poppenspel kunnen we zelf ook.  

- Het is voor herhaling vatbaar, maar niet in plaats van. Voorjaar zou 

een optie zijn, omdat dit een relatief rustige periode is.  

 

5. Werving nieuwe leden   

Hoe kunnen we nieuwe leden werven? Thera geeft aan om te gaan werken 

met ‘stille leden’. Deze leden hebben verder geen taak binnen de vereniging, 

maar staan puur voor de administratie op de lijst. Dit levert extra subsidie op.  

We hebben steeds minder leden. Dezelfde taken moeten gedaan worden door 

steeds minder mensen. We zien vaak dat mensen enthousiast zijn, tot ze 

horen wat er allemaal bij komt kijken.  

Hoe breng je jezelf als vereniging naar buiten? Een stukje in Volkel op de 

mat, een oproep via Facebook om extra leden, open repetities, benaderen 

van oud-jeugdleden.  

Er worden goede punten genoemd. Deze acties moeten nu verder worden 

uitgewerkt. Jos wil dit graag oppakken. Marianne en Esther willen graag mee 

brainstormen. Zij kijken zelf wanneer ze bij elkaar komen.  

 

6. Opgave familievoorstelling 2020 

De uitvoeringen zijn op 24 en 25 oktober 2020 

Twijfel: Mike, Beppie, Larissa, Jet, Hans, Jos 

Wel: Mark, Thera, Esther 

Ben je een twijfelgeval of ben je niet aanwezig: Definitief doorgeven         

voor 1 april bij Leanne.  

 



 

 

7. Stand van zaken Voorjaarsvoorstelling 2020 

A.s. donderdag 21 november is de 1e (lees)repetitie, gewoon in De 

Schakel. Ellen Dorland regisseert. Het stuk heet ‘Gedane glorie’.  

Evelien is uitgevallen. Judith neemt haar plek in.  

 

8. Stand van zaken Kienen 

De commissie is hard aan het werk. Alle spullen zijn binnen. We 

inventariseren wie er overdags is om te helpen en wie ’s avonds. We 

proberen allemaal om nog extra mensen te charteren om te komen. Er is 

nog plek; deze extra mensen maken net het verschil in opbrengst. Betsie 

van Dijk heeft gratis kleding gesponsord. Er is dit jaar erg goed 

gesponsord. Jos Bijvelds heeft decoratie toegezegd. Commissie is bezig 

met een heuse line-dance act. Wellicht kunnen we op deze avond ook nog 

leden werven. Als afsluiting alle leden op het podium tijdens een medley 

om de avond gezamenlijk af te sluiten.  

 

9. Terugblik Plock en Friends 2019 / Plock en Friends 2020 

Plock en Friends 2019 was wederom een succes. Het mag een groter 

draagvlak krijgen vanuit de vereniging. Maar is het een Vriendenkring-

initiatief? Plock heeft in het verleden De Vriendenkring benaderd. Theo en 

Thea weten hier meer over. Jos komt er nog met hen op terug.  

Plock en Friends 2020 is op vrijdag 19 juni 2020. Wil je meedoen; je kunt 

je opgeven bij Theo.  

 

10.Terugblik Vriendenkringfeestje 2019 

Het was erg leuk, goed georganiseerd. Complimenten voor ZieZoo. En 

voor Cas vanwege de gastvrijheid. Er was wat geld over. Niemand hoeft 

dit geld terug; het wordt besteed binnen de vereniging.  

Larissa, Esther en Hans organiseren het feestje in 2020.  

 

11.Container opruimen: zaterdag 4 april: Wie wil helpen? 

De container moet een keer goed worden opgeruimd. We beginnen om 

10.00 u. Het blijkt voor veel leden lastig om nu al te zeggen of ze kunnen. 

Jos belt tegen die tijd alle leden op om te vragen wie kan.  

 

12.Rondvraag 

Esther: Is het iets om meer jeugd te betrekken door gebruik te maken van 

Instagram. Dit leeft meer bij de jeugd dan Facebook. Esther neemt het 

mee naar het overleg over ledenwerving.  

Marianne: Wie wil er mee naar Boerdonk? Marianne inventariseert wie er 

mee wil.  

 

13.Afsluiting 

Jos sluit om 21.30 u. de vergadering. 

 

 


