Notulen jaarvergadering 27 mei 2019
Afwezig: Jet, Evelien, Mark, Vanessa

1. Welkom en opening
Hans heet iedereen welkom.

2. Ingekomen stukken
We hebben via Beppie een vraag gekregen om te assisteren bij een activiteit vanuit de
harmonie. Dit is via de app gecommuniceerd. Maar hier was geen interesse in.
Theo wordt bedankt voor zijn periode in het bestuur en als voorzitter. Hij ontvangt een bos
bloemen en een cadeaubon.
We hebben 3 regisseurs benaderd. 2 daarvan zeiden direct nee. Anita van Esch is wel naar
de repetitie van de voorjaarsvoorstelling gekomen. Maar ze geeft zelf aan dat ze te
perfectionistisch is voor ons. Ook is ze vrij prijzig. Ze denkt dat ze door haar manier van
werken niet bij ons past. Ze heeft wel aangeboden om spelavonden te organiseren. Ook
kunnen we haar vragen om feedback tijdens een repetitieperiode.
Sven Wouters is gestopt.
Parkeren Open luchtmachtdagen: 8 leden werken hier aan mee. Samen bekleden zij 4
posities. Alle medewerkers komen op maandag 3 juni bij elkaar in de Sprong. Mensen die
kunnen, zijn welkom op donderdag 13 juni, om de parkeerterreinen in te richten. Op 3 juli is
de evaluatie voor contactpersonen (Leanne).

3. Notulen ledenvergadering 19 november 2018
Geerke geeft aan dat ze haar naam zag staan bij Rabo Club campagne. Ze is dit vergeten,
dacht ze. Maar dit is alleen een groepje die na wil denken over het filmpje voor deze
campagne.
Hoe versturen we foto’s van voorstellingen? WeTransfer is een optie. Maar niet iedereen is
hier in thuis. Degene die de foto’s nog niet hebben; Neem zelf even contact op met Geerke.
Wellicht kunnen we als vereniging een externe harde schijf aanschaffen, dan blijven foto’s
altijd bewaard.

4. Jaarverslag 2018 door secretaris
Leanne heeft samen met Hans het jaarverslag gemaakt. Leanne lees het jaarverslag voor.
Het verslag zal ook geplaatst worden op de website.

5. Financieel jaarverslag 2018 door penningmeester
Arie ligt het financieel jaarverslag toe. Theo merkt op dat het verschil tussen inkomsten
diversen 2017 t.o.v. 2018 erg groot is; waar komt dit grote verschil vandaan? Arie zoekt dit
nog na. Op andere vragen geeft Arie antwoord.
Arie heeft bij het bestuur voorgesteld om de contributie te verhogen. De contributie is nu
€35,00. Arie stelt voor om dit te verhogen naar € 50,00. Leden reageren over het algemeen
positief. De contributieverhoging gaat nu meteen in. Er kan ook in termijnen betaald worden.
Neem hiervoor contact op met Arie.

6. Verslag Controle kascommissie door Judith en Thera
Thera en Judith hebben het financiële verslag bekeken. Ze hebben geen fouten ontdekt. Ze
geven de complimenten aan Arie. Hij doet het erg goed en heeft alles goed voor elkaar.
Er wordt een nieuwe kascommissie gekozen. Judith gaat uit de kascommissie, zij heeft er 2
jaar ingezeten. Thera blijft zitten. Esther meldt zich om deel te nemen aan de kascommissie.

7. Bestuursverkiezing
Arie is aftredend en herkiesbaar. Leanne en Jos moeten ook nog officieel gekozen worden.
We stemmen d.m.v. hand op steken. Arie, Jos en Leanne worden met 18 stemmen gekozen.
Hans stapt uit het bestuur.

8. Voorstel Productie Teams
In de vorige ledenvergadering hebben we het hier ook al over gehad. Heel veel zaken die
lopen en die gaan goed. Maar het kan altijd beter. We willen naar een andere benadering. In
het bestuur is het hier al over gegaan. Arie is hier mee bezig geweest en heeft een nieuwe
structuur bedacht. Hij heeft het ‘gegroepeerde taken’ genoemd. De oude commissies zijn
terug gebracht naar 4 taken. Ook wordt er geen ‘verantwoordelijke’ meer aangewezen. Dit is
de verantwoordelijkheid van iedereen.

9. Pauze
Tijdens de pauze kan iedereen de nieuwe gegroepeerde taken en de taakomschrijvingen
bekijken.

10.

Vervolg Productie Teams

Reacties: Taak van de plattegronden/etiketten staat niet bij de taken.
Het regelen van de regisseurs is een bestuursfunctie. Hans staat daar nu nog bij, maar hij
stapt uit het bestuur. Het bestuur gaat zich hier over buigen.
Missen we niet iemand die de groep aanstuurt? Het bestuur heeft ervoor gekozen om bewust
niemand aan te wijzen. Ze zijn samen verantwoordelijk. Dit om te voorkomen dat altijd
dezelfde persoon de verantwoordelijke is en de rest afwacht. Samen met je groep spreek je
af wie de verantwoordelijke wordt. Dit doet het bestuur niet meer.
De 2 leden van ‘Productie en Vormgeving’ (Arie en Cas) sturen een mail dat het
productievergadering is. Daarna spreken de leden van de groepen af wie hier naar toe gaat.
De gegroepeerde taken en taakbeschrijvingen komen ook op de website.

11.
Evaluatie Voorjaarvoorstelling 2019 ‘Wat een ge-emmer’+
voorjaarsvoorstelling 2020

opgave

De spelersgroep heeft een evaluatie gehad bij Thera. Dat was heel gezellig. Het stuk an sich
was minder. Maar typetjes zijn mooi weggezet. Reacties van het publiek waren heel goed,
veel meer dan verwacht. Met z’n allen is er uitgehaald wat er uit te halen valt. Onder elkaar
was het erg leuk. Reclame was goed. Facebook met actuele foto’s werkt goed. Het was een
teamprestatie. Niet alleen met de leden, maar ook de overige leden. O.a. Vanessa die voor
het eerst bij de voorjaarvoorstelling was.
Opgave voorjaarsvoorstelling 2020: Beppie, Theo, Thera, Mike, Larissa, Hans, Jet, Mark.

Marianne en Geerke zijn een vraagteken
Weet je het nog niet of was je niet aanwezig; Geef je vóór 10 juni op bij Leanne.

12.

Stand van zaken familievoorstelling

Deze gaat spijtig niet door. De heeft te maken met de kosten die gemaakt worden.
Jos geeft aan het erg jammer te vinden, m.n. met het oog op de toekomst. Het zou jammer
zijn wanneer het definitief zou verdwijnen. Dit is absoluut niet de intentie van het bestuur.
Hans vertelt dat er wordt nagedacht over een alternatief voor de familievoorstelling. Dit zou
dan ook moeten plaats vinden in het laatste weekend van oktober 2019, 26 en/of 27
oktober. Met diegene die eigenlijk mee zouden spelen ( Geerke, Thera, Mark, Beppie en
Hans) wordt nagedacht over een alternatief. En wie wil er ondersteunen: Esther en Jos. Ook
Lisette van Lanen (zou regisseren) wordt benaderd.

13.

Evalutie Kienavond 2018 / Stand van zaken Kienavond 2019

Marianne geeft aan dat het weer fantastisch was hoe iedereen heeft mee geholpen tijdens de
kienavond. We hebben weer een leuk zakcentje opgehaald.
De kienavond 2019 is op vrijdag 22 november. Het thema is Cowboys/Indianen.

14.

Stand van zaken Feestje 2019

Cas zit in de organisatie, samen met Marianne en Beppie. Er is nog niks concreets. Er is ook
nog geen datum bekend. Dit horen we nog.

15.

Stand van zaken Plock en Friends 2019

De datum is vrijdag 28 juni. Thea en Theo hebben veel contact met Jan de Groot van de
Plock. De Vriendenkring neemt een aantal optredens voor z’n rekening. Jan de Groot regelt
de andere optredens. Het zou fijn zijn wanneer de opkomst van de eigen leden wat groter is.
Het is prettig om waardering te krijgen, ook van eigen leden.

16.

Rondvraag

Theo: Wil reageren op de statuten m.b.t. de bestuursverkiezing. Het is belangrijk wanneer
het over personen gaat, om de stemming volgens de statuten te laten verlopen.
Theo: Is niet blij met de gang van zaken wat betreft mail/whatts app. Heeft een mail
verstuurd, maar daar nauwelijks reactie op gehad. Hij geeft aan dat het een kleine m oeite is
om even te reageren.
Theo: Niet vergeten om de bestuursmutaties te vermelden bij Kamer van Koophandel.
Theo: Heeft een opmerking gehoord dat er te weinig programmaboekjes waren. Hij geeft aan
dat het niet uitmaakt hoeveel je er bestelt. Als voorbeeld; 100 boekjes meer zijn de kosten
niet. Arie stelt voor om altijd 375 boekjes te bestellen. Dan heb je altijd per 2 stoelen 1
boekje. Dit ben je ook verplicht aan je sponsoren.
Theo: Heeft moeite met uitprinten van de agenda. Hebben meer mensen hier last van? Ja.
Document moet worden verstuurd als Pdf.
Thera: Heeft een vraag over de 2 regisseurs die hebben afgezegd. Waarom hebben ze
afgezegd? Meestal houden ze niet van het genre wat wij spelen. En ze zaten vol.
Mike: Mike heeft de mededeling dat hij opa wordt. Ivo wordt in december vader.

Jos: Heeft veel zin om in het bestuur te komen. En om aan vernieuwingen te denken. Zijn
doel is De toekomst van de Vriendenkring. Ook bedankt hij alvast Hans voor zijn taken de
afgelopen tijd.
Marianne: Doet een oproep namens een collega. In Druten vindt in december het Dickens
festijn plaats. Het is de bedoeling om een bepaalde scene uit een verhaal van Dickens te
spelen. Marianne vraagt om meer informatie en zit dit op de mail/app.
Thea: Het op dvd zetten van de voorjaarsvoorstelling lukt niet. Het is de vraag of dit gaat
lukken. Mocht dit niet lukken, dan zal er in de toekomst wellicht door iemand anders gefilmd
moeten worden.

17.

Afsluiting

Hans sluit de vergadering.

