
Welkom voorzitter. 
  
Aanwezig: Beppie-Larissa-Ingrid-Stef-Els-Henk-Arie-Jos-Eugenie-Bernadette-Hans Tensen-Esther-Evelien-
Leanne-Mike-Jet-Theo. 
  
Afwezig met bericht van verhindering: Marianne-Thea-Hans Silverenberg-Cheyenne-Frouke. 
Niet aanwezig met voor zover mij bekend geen bericht van verhindering: Manda, Geerke, Piet, Sven. 
Indien opgave en vermelding niet correct even melden bij de secretaris. 
  
Mededelingen van de voorzitter: 
1. Regie door Bets van der Heijden van familietoneel in oktober 2014 gaat niet door. Keuze Bets en keuze 
leescommissie en bestuur kwam niet overeen vandaar deze beslissing. Heeft overigens geen consequenties 
t.o.v. nieuwe samenwerking in de toekomst, zoals ook Bets is medegedeeld. 
Hans Silverenberg gaat op zoek naar nieuwe regisseur. 
Bemerking Stef dat actie vanuit de vereniging laat op gang gekomen is volgens info Bets klopt. Thea Kanters 
heeft als leescommissielid maar actie ondernomen omdat er "niets" gebeurde. Wordt aan gewerkt door 
bestuur. 
  
2. In 2015 zijn er twee jubilarissen nl. Piet v.d. Sangen 25 jaar en Theo Verhoeff 50 jaar. Theo gaf aan de PR 
omtrent de jubilarissen niet zelf te doen. Evelien gaat dit nu doen in samenwerking met Els en Hans Tensen, 
mede omdat Evelien in haar examenjaar zit. 
  
3. Afspraak met Appie Zwaans staat op de rol. E.e.a. gaat over mogelijke extra financiele aanvulling en hoe we 
dat moeten organiseren. 
  
4. Regelmatig blijkt dat wij niet volledig weten wat de regisseur van ons verwacht en andersom. Beppie, Jos en 
Hans Silverenberg gaan kijken wat hieraan eventueel toegevoegd moet worden. 
  
5. De voorzitter gaat bezoek regelen met Manda om te spreken over hoe zij tegen lidmaatschap van De 
Vriendenkring aankijkt. 
  
6. Wie organiseert "feest" 2014. Voorzitter opperde het idee een Theaterworkshop te doen in Grave. Hij kent 
iemand die hier zeer bedreven in is. Moet in Grave plaatsvinden. 
Datum volgt. Ingrid v.d. Locht stelt ruimte bij haar thuis beschikbaar om daarna nog lekker af te zakken etc.etc. 
Alles moet uiteraard nog nader uitgewerkt worden. 
  
7. Er waren geen vragen over de notulen ledenvergadering nov. 2013. 
Wel vond Ingrid v.d. Locht de vergadering erg rommelig, hetgeen door de aanwezigen werd beaamd. 
  
8. Jaarverslag 2013 door secretaris. ( Is op verzoek toe te sturen aan de leden ). 
  
9. Evaluatie toneelstuk 2014 Een gekke man ..................... en zijn vrouw dan. 
Goede en duidelijke evaluatie gehad bij Thea Kanters. De spelers willen een duidelijk tijdstip afspreken 
wanneer de tekst echt gekend moet zijn. 
Hans en Evelien willen graag het licht en geluid eerder beschikbaar hebben, zodat er meer tijd is om hiermee te 
repeteren. 
Opgevallen was dat de belangstelling voor onze uitvoeringen terugloopt. Vooral de zaterdagen zijn niet goed 
bezocht. Voorstel Beppie om uit te voeren op Zondag-maandag-dinsdag-donderdag en vrijdag werd met 
algemene stemmen aangenomen. We gaan dus terug van 7 naar 5 uitvoeringen. Heeft volgens penningmeester 
ook een gunstig resultaat v.w.b. de financien. 
  
10. Stef vond de stukkeuze Een gekke man enz.enz. niet heel goed. Heel langdradig. Er is ook behoorlijk veel 
tekst geschrapt volgens Evelien. Bernadette zei dat er nogal wat mensen problemen hadden met het type rol 
van Thea. Volgens Evelien moeten we meer een bepaalde richting toneelstukken kiezen. Keuze regie heel 
belangrijk. Jos wil op ander tijdstip dieper ingaan over stukkeuze. 
  



11. Jos bedankte Ingrid v.d. Locht voor haar jarenlange inzet v.w.b. de jongerenopleiding. Ingrid had het met 
veel plezier gedaan. V.w.b. dit jaar had ze de opmerking dat de kinderen Ellen streng vonden. De keuze voor 
uitvoeringen geven in De Schakel was heel erg positief ontvangen. Ellen wilde perse geen gebruik maken van 
microfoons tijdens de uitvoeringen van de Jeugdopleiding, volgend jaar willen wij als vereniging er sterk op 
aandringen dit wel te doen, aangezien er nogal wat ouderen komen kijken en de spelers regelmatig nog niet 
over het juiste stemvolume beschikken om de hele zaal te vullen. 
Betreffende de strengheid van Ellen merkte Stef op dat dit heel erg meeviel, maar je moet wel regels stellen op 
e.e.a. in de hand te houden. Dit is ook de ervaring van Beppie en Mike van het jaar hiervoor. 
Ook waren er wat opmerkingen dat het stuk van dit jaar voor sommigen wat moeilijk te volgen was. Volgens 
Arie en Ingrid betreft dit duidelijk een opleidingsgroep, dus leerproces en ervaring opdoen voor de spelers kan 
wel eens belangrijker zijn dan het begrijpen van het stuk door bezoekers. 
Tot slot vroeg Jos een applaus voor Ingrid, maar hij hoefde hier in feite niet om te vragen, want het applaus 
kwam spontaan. 
  
12. Financieel jaarverslag Arie over 2013: Duidelijk en perfect volgens Thea en Hans Tensen. Duidelijk is te zien 
dat we interen op ons vermogen. Meer repetities ivm later gereedkomen van De Schakel, sterk verhoogde 
auteursrechten per voorstelling. Drie producties met professionele regisseurs, verlaagde subsidie van de 
gemeente, een aantal facetten die de financiele situatie onder druk zetten. 
Eugenie treedt toe tot de kascommissie en vormt een koppel met Hans Tensen. 
Thea werd oprecht bedankt voor haar inzet als kascommissielid. 
  
13. Bestuursverkiezingen: Bernadette en Jos aftredend en herkiesbaar. Voor de feitelijke stemming ( beiden 
werden met algemene stemmen herkozen ) gaf Jos een terugblik op zijn ervaringen van de afgelopen 
bestuursjaren. Direct in het diepe gegooid en direct een bestuurscrisisje. Optreden als compleet team is bij De 
Vriendenkring wat moeilijker dan bijvoorbeeld bij een voetbalclub. Maar ook bij De Vriendenkring kan je als lid 
niet aan de kant blijven staan, maar je kan ook moeilijk alleen aan de slag. Je hebt elkaar nodig en moet elkaar 
stimuleren. 
Evelien merkte op dat zij Jos als voorzitter toch wel wat vaker aanwezig wilde zien bij bijvoorbeeld repetities. 
Voorzitter is spil van de vereniging en drijvende kracht, aanjager. 
  
14. Secretaris stoorde zich enorm aan het feit dat er met gecopieerde toneelboekjes was gewerkt tijdens de 
jeugdopleiding en dat die niet waren besteld bij de uitgever. 
Arie had heel veel werk gehad aan uitleg en heeft moeten lullen  als Brugman om een boete te voorkomen. 
  
15. Evelien krijgt een budget voor PR-activiteiten o.a. folders/posters, nu nog in zwart/wit in de toekomst 
vermoedelijk in kleur, dit is ook eens grote wens van Stef. 
  
16. Mike krijgt ook een budget voor requisieten. 
  
17. Op kort termijn komt er een bijeenkomst tussen leescommissie en Jos, bij Jos en Arie thuis. 
  
18. Duidelijke uiteenzetting website De Vriendenkring door Evelien. Iedereen vond: ZIET ER GELIKT UIT. Dank 
namens voorzitter. 
  
19. Opgave deelname wintertoneel 2015:    Beppie-Esther-Mike-Hans Tensen en Theo. 
Secretaris stuurt nog een bericht rond voor opgave van de leden die niet aanwezig waren op de vergadering. 
  
Rondvraag:    Contributie betalen voor 1 juli 2014: Euro 35,-- op rekening: 
  
                            NL51RABO 0154928313 tnv. Contributie 2014. 
  
Henk Schijf en Eugenie: Weinig tijd momenteel. Veel drukker dan vorig jaar. Willen zeker meewerken daar waar 
kan, maar nog niet meespelen. 
Larissa wil even voorrang geven aan haar studie en last een tussenjaar in. 
  
Arie wil naar een jaarvergadering i.p.v. zoals nu twee. Gaat worden uitgezocht. 
  



Klacht Arie over folderverspreiding Udens weekblad. Veel te veel folders tussen een krant. Theo gaat dit via 
Udens Weekblad uitzoeken. 
  
Els en Evelien: Waar blijft DVD Snorro. Jos schaamt zich diep en gaat dit nu regelen. 
  
Bernadette: Foto Grard van Extel komt in kleedkamer te hangen. 
  
Sluiting voorzitter. 
  
Theo Verhoeff. 
Secretaris. 
  
PS: Als jullie belangrijke informatie missen, die wel besproken is, dan gaarne melden. 
 


