
Notulen	  jaarvergadering	  18-‐05-‐2015.	  
	  	  
Welkom	  voorzi,er	  Jos	  Somers,	  
Mededelingen:	  Afgemeld:	  	  	  	  Hans	  Tensen,	  Bernade,e	  Tensen,	  Hans	  Silverenberg,	  Leanne	  Verkuijlen,	  Cheyenne	  Borsje	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Afwezig:	  	  	  	  Larissa	  Krol,	  Frouke	  Verstegen	  

Voorzi,er	  Jos	  Somers	  deelde	  mede	  dat	  hij	  per	  direct	  stopt	  met	  de	  funcJe	  van	  voorzi,er,	  maar	  wel	  lid	  blijK	  van	  De	  
Vriendenkring.	  Hij	  heeK	  deze	  stap	  weloverwogen	  genomen	  omdat	  zijn	  werk	  hem	  zoveel	  drukte	  geeK	  dat	  hij	  veel	  te	  
weinig	  Jjd	  kan	  steken	  in	  zijn	  funcJe	  als	  voorzi,er.	  Als	  je	  iets	  doet,	  moet	  je	  het	  goed	  kunnen	  doen.	  Hij	  bedankte	  
vervolgens	  een	  ieder	  die	  hem	  in	  staat	  heeK	  gesteld	  de	  afgelopen	  jaren	  op	  een	  preNge	  en	  fijne	  manier	  voorzi,er	  te	  
kunnen	  zijn	  van	  zo'n	  fijne	  club	  als	  De	  Vriendenkring.	  
	  	  
Na	  vanavond	  gaat	  Theo	  Verhoeff	  de	  funcJe	  van	  voorzi,er	  bekleden	  en	  wordt	  Hans	  Silverenberg	  secretaris.	  Vanaf	  nu	  
bestaat	  het	  bestuur	  uit	  vijf	  personen	  met	  Arie	  de	  Snoo	  als	  penningmeester,	  Bernade,e	  Tensen	  en	  Beppie	  van	  Eerdt	  als	  
bestuursleden.	  
	  	  
Beschadigde	  kast	  Coppens.	  Tijdens	  de	  uitvoeringen	  van	  De	  Maffe	  Maffiosa	  is	  de	  computerkast	  geleend	  bij	  de	  firma	  
Coppens	  zodanig	  beschadigd	  geraakt	  dat	  hij	  totalloss	  is.	  Schadebedrag	  zo'n	  Euro	  800,-‐-‐.	  Wij	  zijn	  tot	  onze	  schrik	  niet	  
meer	  verzekerd	  bij	  het	  N.V.A.	  (	  Voorheen	  N.C.A./B.C.A.	  wat	  staat	  voor	  Ned.Centr.	  en	  Brabants	  Centrum	  
Amateurtoneel).	  Wij	  moeten	  deze	  kosten	  dus	  zelf	  ophoesten.	  Theo	  Verhoeff	  gaat	  op	  korte	  termijn	  uitzoeken	  wat	  hier	  
via	  zijn	  verzekering	  aan	  te	  doen	  is.	  De	  eventuele	  meerkosten	  voor	  zijn	  verzekering	  zullen	  door	  de	  fa.Coppens	  vergoed	  
worden.	  Theo	  onderhoudt	  hierover	  contact	  met	  Arie.	  
	  	  
Punt	  3/	  	  	  	  Er	  waren	  vanuit	  de	  vergadering	  geen	  vragen	  over	  de	  notulen	  van	  de	  algemene	  ledenvergadering	  van	  nov.	  
2014.	  

Punt	  4/	  	  	  	  Korte	  evaluaJe	  De	  Maffe	  Maffiosa.	  Theo	  kreeg	  als	  jubilaris	  het	  woord.	  Hij	  had	  de	  uitvoeringen,	  de	  repeJJes	  
en	  de	  huldiging	  als	  heel	  mooi	  en	  warm	  ontvangen.	  Vanuit	  de	  toeschouwers	  in	  de	  loop	  van	  de	  week	  ook	  veel	  goede	  
reacJes	  gehad	  dus	  een	  goede	  gelegenheid	  om	  op	  de	  ingeslagen	  weg	  door	  te	  gaan.	  

Vraag	  Arie:	  	  	  	  Hoe	  was	  de	  spelers	  en	  regisseur	  de	  overgang	  van	  7	  naar	  5	  uitvoeringen	  bevallen.	  
Antwoord:	  	  	  	  Een	  stuk	  relaxter.	  

Klacht	  Beppie,	  zoals	  ervaren	  bij	  de	  repeJJes	  van	  de	  jeugdopleiding:	  Ze	  app'n	  (	  schrijf	  ik	  dit	  goed	  ?????	  )	  zich	  afwezig	  
voor	  een	  repeJJe	  en	  dan	  moet	  je	  maar	  zien.	  Wordt	  Jjdens	  de	  evaluaJe	  dringend	  besproken.	  
Er	  komt	  nog	  op	  zeer	  korte	  termijn	  een	  gesprek	  van	  Jos	  met	  de	  leescommissie,	  vermoedelijk	  nog	  deze	  avond.	  

Punt	  5/	  	  	  	  De	  repeJJes	  en	  uitvoeringen	  van	  het	  Familietoneel	  zullen	  deze	  week	  (	  week	  21	  )	  aan	  de	  spelers	  en	  regisseur	  
(	  Hanneke	  Jansen	  )	  worden	  toegezonden.	  

Punt	  6/	  	  	  	  Bestuursverkiezing:	  Beppie	  en	  Theo	  werden	  met	  algemene	  stemmen	  herkozen.	  
De	  procedure	  hoe	  je	  in	  aanmerking	  kan	  komen	  voor	  een	  bestuursfuncJe	  zal	  ruim	  voor	  de	  ledenvergadering	  van	  nov.	  
2015	  aan	  de	  leden	  bekendgemaakt	  worden.	  

Punt	  7/	  	  	  	  Financieel	  jaarverslag	  Penningmeester	  Arie	  de	  Snoo.	  Was	  klip	  en	  klaar	  en	  duidelijk.	  Donateursopbrengst	  
loopt	  nog	  steeds	  terug,	  al	  is	  dat	  minder	  dan	  vorige	  jaren.	  

Evelien	  had	  een	  vraag	  over	  de	  uitgaven	  van	  het	  Familiestuk	  2014	  t.o.v.	  2013.	  Er	  was	  in	  verhouding	  een	  behoorlijk	  
verschil.	  

Verklaring	  Arie:	  Er	  komen	  nog	  vaak	  vergeten	  bonnetjes	  tevoorschijn	  van	  eerder	  dat	  jaar,	  die	  dan	  gedeclareerd	  worden.	  

Dringend	  verzoek	  van	  de	  penningmeester	  de	  bonnetjes	  snel	  in	  te	  dienen	  zodat	  de	  geboekt	  kunnen	  worden	  bij	  de	  juiste	  
producJe.	  Teneinde	  een	  nog	  duidelijker	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  kosten	  van	  de	  producJes	  onderling	  gaat	  Arie	  een	  
berekening	  maken	  van	  de	  zaalhuurkosten	  per	  producJe/per	  avond.	  



Het	  bestuur	  had	  al	  plannen	  gemaakt	  en	  was	  al	  acJef	  bezig	  geweest	  allerlei	  uitgaven	  onder	  de	  loep	  te	  nemen	  en	  
eventueel	  per	  direct	  te	  schrappen.	  Het	  flyeren	  en	  de	  verspreiding	  via	  het	  Udens	  Weekblad	  is	  per	  direct	  afgeschaK	  
(	  besparing	  Euro	  470,-‐-‐	  ),	  besparing	  op	  zaalhuur	  en	  auteursrechten	  wegens	  vermindering	  aantal	  uitvoeringen	  van	  7	  
naar	  5	  (	  Euro	  1100,-‐-‐	  besparing	  ),	  besparing	  op	  regiekosten	  als	  regie	  gedaan	  wordt	  door	  onze	  eigen	  leden	  o.a.	  Mike,	  
Beppie	  en	  Hans	  Silverenberg	  (	  Euro	  1.000,-‐-‐	  besparing	  ).	  
In	  totaliteit	  kan	  de	  besparing	  tot	  zo'n	  Euro	  3.000,-‐-‐	  oplopen.	  

De	  kascommissie	  bestaande	  uit	  Eugenie	  en	  Henk	  vonden	  de	  boeken	  perfect	  en	  duidelijk	  bijgehouden.	  Applaus	  voor	  de	  
penningmeester	  en	  uiteraard	  voor	  de	  kascommissie	  

Kascommissie	  2016	  wordt	  gevormd	  door	  Marianne	  Vogels	  en	  Henk	  Schijf.	  
	  	  
Judith	  vroeg	  of	  wij	  verplicht	  zijn	  in	  OntmoeJngsplein	  De	  Schakel	  te	  repeteren	  en	  niet	  bijvoorbeeld	  De	  Sprong	  kunnen	  
ajuren.	  De	  Sprong	  ajuren	  kunnen	  wij	  niet	  voor	  volwassenen.	  Is	  puur	  voor	  de	  jeugd	  bedoeld.	  
Marianne	  Vogels	  stelde	  voor	  de	  leesrepeJJes	  bij	  iemand	  thuis	  te	  houden.	  Spaart	  weer	  zaalhuur	  uit.	  Arie	  had	  voor	  het	  
Familiestuk	  reeds	  het	  bovenzaaltje	  afgehuurd.	  
	  	  
Vervolgens:	  	  	  	  Korte	  pauze	  met	  mogelijkheid	  tot	  betalen	  van	  de	  contribuJe	  2015.	  Overmaken	  op:	  NL51RABO	  
0154928313	  t.n.v	  De	  Vriendenkring	  onder	  vermelding	  van	  ContribuJe	  2015	  kan	  ook.	  
	  	  
Na	  de	  pauze:	  Secretaris	  leest	  het	  jaarverslag	  2014	  en	  oogst	  ook	  weer	  applaus.	  
	  	  
Opgave	  meespelenden	  maart	  2016:	  	  	  	  Els	  -‐	  Judith	  -‐	  Evelien	  -‐	  Beppie	  -‐	  Mike	  -‐	  Sven	  -‐	  Theo.	  
Secretaris	  stuurt	  nog	  brief	  rond	  naar	  de	  leden	  die	  niet	  aanwezig	  waren	  vanavond,	  maar	  die	  mogelijk	  alsnog	  mee	  willen	  
doen.	  
	  	  
Vriendenkringfeest	  2014	  is	  niet	  doorgegaan	  omdat	  de	  organisator	  hiervan	  die	  Jos	  op	  het	  oog	  had	  overspannen	  geraakt	  
is	  en	  niet	  bijJjds	  e.e.a.	  nog	  geregeld	  kon	  krijgen.	  

De	  schone	  taak	  voor	  de	  organisaJe	  hiervan	  in	  2015	  ligt	  in	  handen	  van	  Esther	  en	  Stef.	  Verzoek	  aan	  deze	  twee	  
enthousiaste	  leden	  is	  om	  contact	  te	  houden	  met	  penningmeester	  Arie	  teneinde	  de	  kosten	  in	  de	  hand	  te	  kunnen	  
houden.	  
	  	  
Jos	  Somers	  deed	  het	  aanbod	  voor	  belangstellende	  leden	  van	  De	  Vriendenkring	  een	  avond	  instrucJe	  te	  geven	  over	  
geluidstechniek	  bij	  hem	  thuis.	  Henk	  en	  Sven	  hadden	  direct	  belangstelling.	  Jos	  geeK	  juiste	  datum	  en	  avond	  nog	  door.	  
	  	  
Viva	  La	  Musica	  heeK	  ons	  gevraagd	  Jjdens	  hun	  uitvoeringen	  in	  Markant	  op	  20-‐21-‐22	  november	  2015	  deel	  te	  nemen	  de	  
avond	  op	  te	  luisteren	  als	  typetje.	  Opgave	  kan	  bij	  Arie.	  
	  	  
Vraag	  Henk:	  Bij	  de	  uitvoeringen	  van	  de	  jeugdopleiding	  was	  er	  pas	  op	  het	  laatste	  moment	  iets	  geregeld	  voor	  het	  licht	  &	  
geluid.	  

Antwoord	  Jos:	  Klopt,	  was	  blijven	  liggen.	  Goede	  afspraken	  maken,	  bijJjds	  en	  goed	  communiceren,	  aandachtspunt	  
bestuur.	  
	  	  
De	  oliebollenbakkers	  komen	  weer	  in	  acJe:	  Marianne,	  Jet,	  Esther,	  Beppie,	  Sven,	  Stef.	  Datum	  volgt	  nog.	  
	  	  
Thea	  Kanters:	  De	  containerruimte	  &	  omgeving	  bij	  het	  bedrijf	  van	  Maarten	  moet	  opgeruimd	  worden.	  Deze	  ruimte	  
wordt	  verhuurd.	  

Maarten	  en	  Arie	  spreken	  datum	  af.	  

Thea	  wilde	  ook	  een	  andere	  naam	  voor	  het	  toneel	  dat	  wij	  in	  maart	  spelen.	  Nu	  heet	  het	  volwassenstuk,	  winterstuk,	  
voorjaarsstuk,	  allemaal	  geen	  namen	  die	  bijvoorbeeld	  jeugd	  aantrekken,	  terwijl	  Maffe	  Maffiosa	  wel	  degelijk	  een	  stuk	  
was	  voor	  12	  t/m	  35	  jarigen.	  



Mike	  gaf	  een	  korte	  terugblik	  op	  de	  uitvoeringen	  van	  de	  Jeugdopleiding	  van	  zaterdag	  en	  zondag	  16	  en	  17	  mei.	  Beppie	  
en	  hij	  waren	  super	  trots	  op	  de	  meiden	  en	  een	  knul.	  De	  inzet	  en	  animo	  die	  getoond	  is	  maakten	  er	  twee	  hele	  mooie	  
uitvoeringen	  van.	  Was	  de	  generale	  nog	  zo-‐zo	  (	  gebeurt	  ook	  bij	  de	  volwassenen	  )	  chapeau	  voor	  de	  uitvoeringen.	  
	  	  
Eugenie	  merkte	  op	  dat	  er	  toch	  maar	  weinig	  jeugd	  naar	  de	  uitvoeringen	  komen	  kijken.	  Wat	  kunnen	  we	  hier	  aan	  doen.	  
Moeten	  we	  toch	  maar	  eens	  werk	  van	  gaan	  maken	  met	  betrokken	  leden.	  
	  	  
Mike	  vroeg	  zich	  af	  hoe	  het	  kwam	  dat	  er	  op	  zondag/moederdag	  een	  repeJJe	  gepland	  was.	  Een	  vergissing,	  zei	  Arie,	  
maar	  als	  er	  bijJjds	  gereageerd	  geweest	  was	  had	  e.e.a.	  nog	  aangepast	  kunnen	  worden.	  
	  	  
Judith	  bood	  aan	  indien	  nodig	  te	  willen	  helpen	  bij	  regisseren.	  Indien	  nodig	  wordt	  ze	  hierbij	  betrokken.	  
	  	  
Tot	  slot	  bedankte	  Theo	  Jos	  voor	  z'n	  inzet	  en	  de	  samenwerking	  van	  de	  afgelopen	  jaren.	  Het	  stoppen	  van	  Jos	  was	  wel	  bij	  
hem	  binnengekomen	  als	  een	  bom	  en	  zeer	  onverwacht,	  bij	  nader	  nadenken	  sinds	  maandag	  4	  mei	  begreep	  Theo	  het	  
wel.	  Met	  Els,	  Hanny	  en	  hijzelf	  hadden	  zij	  zo'n	  half	  jaar	  geleden	  de	  opening	  van	  het	  bedrijf	  waar	  Jos	  werkt	  meegemaakt	  
en	  aan	  de	  georganiseerde	  enorme	  drukte	  van	  toen	  met	  Jos	  als	  een	  spin	  in	  een	  web	  begrijp	  je	  het	  inderdaad.	  Tijdens	  de	  
Familie	  uitvoering	  in	  oktober	  wordt	  er	  nog	  officieel	  afscheid	  van	  Jos	  als	  voorzi,er	  genomen.	  
	  	  
SluiJng	  Jos.


