Notulen ledenvergadering 19 november 2018
Afwezig: Sven, Evelien, Larissa, Esther, Bernadette, Vanessa

1. Welkom en opening
Theo heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder Mark de Wild, die voor het eerst de
vergadering bijwoont.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

•
•
•

•

•

•

Theo heeft besloten om te stoppen met het voorzitterschap. Dit zal volgend jaar bij de
jaarvergadering officieel worden. Hij geeft nu al wel de ‘hamer’ over aan Hans. Hans wordt
voor nu interim-voorzitter.
Er is een uitnodiging gekomen voor de uitreiking van de Rabo Clubkas campagne.
Bernadette en Jos zijn hier naar toe geweest. De opbrengst van deze actie is €371,77.
Vorig jaar is aangegeven dat er bij de Clubkas Campagne extra geld verdiend kon worden,
d.m.v. een filmpje o.i.d. Er hebben zich toen mensen gemeld om dit te regelen, maar
uiteindelijk is hier niks mee gedaan. Willen we dit voor volgend jaar opnieuw proberen? Ja.
Geerke, Thera en Mark willen dit oppakken.
In het bestuur wordt gemerkt dat de commissies niet zo lopen als zou moeten. Hoe kunnen
we dit met z’n allen verbeteren? Belangrijk om met elkaar te blijven communiceren en om
elkaar ergens op aan spreken.
We komen hier bij puntje 7 op terug.
Vanuit het bestuur zijn mensen benaderd om in het bestuur te komen. Leanne is benaderd
en heeft toegezegd. Ook Jos heeft aangegeven in het bestuur te willen. Nadat zij officieel
zijn toegetreden, zal de nieuwe bestuursverdeling gemaakt worden. Arie is aftredend en
herkiesbaar.
Geerke is bezig met fotografie. Ze wil graag foto’s maken tijdens uitvoeringen en/of andere
activiteiten.

3. Vragen over notulen van jaarvergadering mei. 2018 + Kascommissie
Kaskommissie: Larissa en Judith hebben alles bekeken. Alles zag er netjes uit en dus
akkoord bevonden.
Jos: Vraagt hoe het is m.b.t. zijn verhaal over andere manier van kaartverkoop. Dit zal
terug komen in een aparte vergadering. Het bestuur wil Evelien benaderen om te kijken
wat de website hier in kan betekenen. Ook zou er in Volkel op de mat een advertentie
geplaatst worden met de lezers hier alvast over te informeren.
Hans: Bij rondvraag over de contributie staat ‘ledenvergadering 2019’. Dit moet
‘jaarvergadering 2019’ zijn.
M.b.t. de wet op privacy; Iedereen heeft gereageerd op de vraag om gegevens te delen.
Verder geen opmerkingen. Notulen goedgekeurd.

4. Evaluatie familievoorstelling ‘Het geheim van professor Eensteen’.
De opkomst van de zondag was goed. De zaterdag was niet zo geweldig. Waar kan dat aan
liggen? De flyers waren een paar dagen van te voren uitgedeeld. Is dit te kort? Of dient
deze flyer meer als een herinnering.
Vanuit de vereniging wordt gekeken naar een eigen geluidsinstallatie. Tijdens de afgelopen
familievoorstelling, waarin veel gebruik werd gemaakt van muziek, is zo’n installatie nodig
gemist.
Vanuit de spelersgroep wordt aangegeven dat het spelen van o.a. een doorloop laat op
gang kwam. O.a. doordat de tekst er laat in zat. Maar uiteindelijk kwam het goed.
Bezoekersaantallen: 74 kinderen en 79 volwassenen.
Tip: (oud)leden kunnen ook flyeren op hun werk (basisscholen, kinderdagverblijven) in
andere dorpen rondom Volkel

5. Opgave familievoorstelling 2019 (regie Liset van Lanen, voor data; zie planning)
Geerke, Thera, Mark, Beppie, Hans Vraagteken: Marianne, Cas

Ben je niet aanwezig geweest, maar wil je wel graag mee doen? Mail dan vóór
december even naar Leanne
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6. Stand van zaken voorjaarsvoorstelling 2019
Niet veel nieuws. A.s. donderdag is de 1e repetitie. Het stuk heet ‘Wat een ge-emmer’ van
Jan Duijnhoven. Er doen 10 spelers mee (3 mannen, 7 vrouwen). 1e en 2e repetitie zijn niet
in de Schakel.

7. Productieteams
Arie krijgt het woord. In het bestuur is het gegaan over de commissies en over het
productieoverleg. We merken dat dit niet soepel loopt. We zitten nu allemaal in 2
commissies. En met de rest van de commissies heb je minder van doen. Daar willen we
van af, om zo de betrokkenheid te vergroten.
Arie stelt voor om 1 productieteam te maken. Dat wil zeggen dat we 1 team gaan vormen
dat de leiding heeft. Dit team zit bij het productieoverleg. De leden van het productieteam
benaderen mensen om de taken uit te voeren. Wel komt er een aparte Pr-commissie. De
voors en tegens van dit voorstel worden besproken.
We besluiten dat het bestuur de lijst met commissies onder de loep neemt. Wellicht kunnen
er bepaalde commissies opgeheven worden en/of worden samengevoegd.
Een andere vraag van Arie die hier mee te maken heeft: Moeten we het nog op
doordeweekse dagen/avonden het decor in elkaar zetten/afwerken? Of gaan we over naar
zaterdagen (1 dag bouwen + 1 dag afwerken). Kunnen er dan misschien meer mensen om
te helpen? Hier wordt positief op gereageerd. Belangrijk hierbij om de planning in de gaten
te houden.

8. Kienavond 2018
We merken dat de hulp van de eigen leden wordt minder. Het is gemakkelijk om af te
melden via de app. Er zijn tot nu toe te weinig mensen, dus doen Marianne en Thea een
oproep om allemaal te komen helpen.

9. Terugblik Vriendenkringfeestje 2018 en vooruitblik feestje 2019
Iedereen kijkt terug op een zeer geslaagd feest. De escaperoom was een heel erg leuke
ervaring. Dank aan de feestcommissie.
Feest 2019 wordt georganiseerd door Marianne, Cas en Beppie. Er zijn nog geen
mededelingen.

10.

Terugblik Plock and Friends 2018 + vooruitblok 2019

Was gezellig. Er zou wat meer interesse mogen zijn vanuit De Vriendenkring. Er zou op
deze avond meer toneel te zien mogen zijn.
De datum voor volgend jaar staat al vast; 28 juni 2019.

11.

Rondvraag

Thea: Heeft geen vraag, maar wil graag Theo alvast bedanken voor zijn jarenlange
voorzitterschap.
Arie: Contact gehad over parkeren tijdens open dagen van de Vliegbasis, 14 + 15 juni
2019. Wil je hier aan mee doen, moet je aan bepaalde eisen voldoen. Is de vereniging
hierin geïnteresseerd? Marianne en Thera vragen bij John Vesters (contactpersoon open
dagen) na wat er precies van ons verwacht wordt. Zij koppelen dit terug naar het bestuur.
Els: Hoe is het met de dvd van de afgelopen voorjaarsvoorstelling.
Thea: Dvd Familievoorstelling: Theo, Jos, Thera, Jet, Leanne.
Wil je ook een dvd? Graag even doorgeven aan Thea.

12.

Sluiting

Hans sluit de vergadering.

