Notulen Ledenvergadering

Maandag 17 november 2014

Locatie: Ontmoetingsplein De Schakel
Tijd: 20.00 uur.
Afgemeld met verhindering:
Hans & Bernadette Tensen, Thea Kanters, Piet v.d. Sangen, Larissa Krol, Jet v.d. Zanden, Cheyenne Borsjé.
Welkom voorzitter Jos Somers.
Op verzoek van voorz. stellen de nieuwe leden Judith Timmers & Sven Wouters zich voor. Aangezien ze allebei
reeds een verleden bij de toneelvereniging hebben zijn ze natuurlijk bekend bij de meeste leden en bleek dat
ze er heel veel zin in hebben wat blijkt uit het feit dat ze zich hebben opgegeven voor het winter cq
voorjaarstoneel in maart 2015 genaamd "De Maffe Maffiosa".
De ene komt en de ander gaat. We wisten dat het ging gebeuren, het afscheid van Ingrid v.d. Locht. Ze heeft
zich jarenlang ingezet voor de grime, de jongerenopleiding en nog allerlei andere dingen die op haar pad
kwamen. Toch wel een soort duizendpoot. Jos overhandigde haar namens De Vriendenkring een Ici Paris
cadeaubon. ( Op z'n Frans geschreven ).
Vanzelfsprekend kwam het ziektebeeld van Hans Tensen ter sprake. Forse bestralingen dus een ernstige ziekte.
Jos verwoordde de gevoelens van alle leden en wenste Hans, Bernadette en de kinderen veel kracht toe en
sprak de hoop uit dat alles goed mag komen.
Het volgende onderwerp was COMMUNICATIE. We worden er de hele dag mee bestookt. Heel belangrijke
communicatie, zomaar communicatie, communicatie die er wel eens wat toe doet, communicatie die volledig
overbodig is, gewoon voor de grap.
Ingezonden bericht van Thea Kanters belicht dat er toch wel behoefte is aan GOEDE communicatie. Wat
gebeurt er binnen de vereniging, waar liggen problemen, maar ook waar liggen oplossingen en/of
veranderingen. Naar aanleiding van deze opmerking is besloten een soort NIEUWSBRIEF rond te gaan sturen
middels de website van De Vriendenkring. Relevante informatie s.v.p. sturen aan: theo.hanny@gmail.com ,
onze secretaris dus.
Wij hebben in 2015 twee jubilarissen namelijk Piet v.d. Sangen 25 jaar en Theo Verhoeff 50 jaar. Tijdens de
premiere op zondag 22 maart 2015 zal hier aandacht aan besteed worden.
Diverse leden van De Vriendenkring hebben meegestemd met de Rabobank Clubactie. Voorbereidingstijd was
aan de krappe kant, maar we verwachten nog een graantje mee te pikken en er volgend jaar voluit voor te
kunnen gaan.
Hoe gaan wij om met regisseurs. Wat zijn hun taken en welke niet. Er komt een bijeenkomst van Jos, Beppie en
Hans S. waarin zij e.e.a. afstemmen en regelen.

Er zijn bestaande draaiboeken ( in bezit van Arie ) voor al onze activiteiten, dus winter/voorjaarsstuk /
jeugdopleiding en familietoneel. Arie stelt ze ter beschikking.
Voorlopige PR-commissie bestaat uit: Evelien-Judith en Els. Tot na het winter/voorjaarstoneel heeft secretaris
dit overgedragen.
Betreffende het winter/voorjaarsstuk blijft de prijs van de donateurskaart ongewijzigd. In de voorverkoop (
donateursactie ) Euro 8,--, vanaf zaterdag 21 maart wordt de prijs Euro 9,--.
Opmerking Arie. We moeten op de kleintjes gaan letten. Bezoekersaantal de laatste jaren flink afgenomen.
Voordeel is wel dat we dit jaar regisseurs uit eigen gelederen hebben, maar toch, OPLETTEN is de boodschap.
Opmerking Arie: Een aantal leden moet nog contributie 2014 betalen. Z.s.m. voldoen.
Stef heeft een vraag over de notulen mei 2014. Hoe zit het met het Vriendenkringfeest.
Antwoord Jos: Nog niets concreets van gehoord.
N.a.v. een opmerking van Arie tijdens vergadering mei 2014 om van 2x naar 1x algemene ledenvergadering te
gaan vroeg Hans S. hoe en wat.
Antwoord Arie; Hier is eigenlijk verder niet over doorgepraat dus blijft e.e.a. ongewijzigd.
Waar is het schilderij van Grard van Extel, dat Grard bij het 75-jarig jubileum van De Vriendenkring had
gemaakt. Theo gaat dit zoeken.
Actie opzetten ( Evelien ) om posters van de afgelopen jaren op te zoeken en in de kleedkamer op te hangen.
Evaluatie Familietoneel 2014: Frouke en Geerke, heel enthousiast, veel van elkaar geleerd, kei gezellig, heel
mooi stuk.
Opmerking Ingrid v.d. Locht: Maand/jaaroverzicht van Arie heel mooi, maar er wordt te weinig in gekeken.
Meer communicatie over activiteiten.
Jeugdopleiding 2015: Gespeeld wordt Lekker Vies. Heel enthousiaste groep. Elf jongedames tussen 11 en 15
jaar jong. Dat belooft wat volgens Beppie en Mike.
Arie heeft concept nieuwe commissieindeling. Wordt via website bekendgemaakt.
Opgave Familietoneel 2015: Evelien-Frouke-Geerke-Els-Esther-Jet en Theo.
Secretaris stuurt deze week nog een verzoek voor opgave aan de niet aanwezige leden.

RONDVRAAG:
Judith: Commissie-indeling. Wat moet je doen. Arie bespreekt dit na afloop van de vergadering.
Wie wil DVD van Ferrie Teel: Jos-Leanne-Frouke-Geerke-Esther-Evelien-Theo en 1x Archief, dus 8 x in totaal.
Els wil stoppen met grimeren, dus wil uit commissie.
Henk Schijf wil graag licht & geluid doen. Loopt via Jos.
Stef: Bakken we dit jaar weer oliebollen. Jawel, actie wordt geleid door Marianne, Beppie, Stef en Frouke. (
Let op PR )
Hoe gaan we verder met grime. Een cursus ( kost wel geld ). We gaan bijtijds kijken ( regisseur Hans S. ) wat
voor grime nodig is. Basisgrimeren kunnen we zelf.
RESERVEER TELEFOON: Leanne kan deze productie hier niet voor zorgen ivm haar zwangerschap. Frouke toont
interesse, Els wil helpen en Evelien ook.
Dit moet vrij snel geregeld worden aangezien wij binnenkort onze donateurskaarten moeten laten drukken dwz
voor eind 2014, waarop de TIJDEN van het reserveren vermeld moeten staan. Voor de start van onze
donateursactie op zaterdag 23 januari 2015 gaan Marianne en Theo onze sponsoren langs. Dan hebben wij de
donateurskaarten al nodig.
Theo zorgt voor het verwijderen van de zak tempex-VERGEETKORRELS uit de kleedkamer.
Sluiting Jos.
Namens het bestuur,
Theo Verhoeff
Secretaris.

