Geachte leden,
Het jaarverslag van de secretaris gaat over de activiteiten en/of gebeurtenissen
die in 2018 zijn georganiseerd of hebben plaatsgevonden binnen De
Vriendenkring.
In 2018 bestaat het bestuur uit vijf personen nl. Beppie, Bernadette, Arie, Hans
en Theo. Eind van het jaar besluit Theo om te stoppen als voorzitter. Hans neemt
tijdelijk zijn taken waar. Leanne wordt benaderd om de taak van Hans als
secretaris over te nemen.
In de eerste helft van 2018 wordt Thera vd Wetering lid van de verening. Later in
het jaar komen ook Vanessa Prudon en Mark de Wild de vereniging versterken.
Stef vd Locht zegt zijn lidmaatschap bij De Vriendenkring op.
De 1e activiteit van het kalenderjaar 2018 is de donateurskaartenactie in
februari. De voorjaarsvoorstelling ‘De gevulde snoeshaan’ wordt goed bezocht,
met 5 (bijna) uitverkochte voorstellingen. In het totaal bezoeken ruim 600
mensen de voorstelling. De regie is in handen van Hanneke Janssen. De
spelersgroep bestaat uit: Evelien, Beppie, Judith, Esther, Cas, Larissa, Theo,
Mike en Els. Els speelt haar laatste voorstelling, maar blijft wel lid.
Op 14 mei wordt de jaarvergadering gehouden. Deze wordt goed bezocht.
De notulen van deze vergadering, evenals dit jaarverslag, is te vinden op onze
website.
Op 29 juni wordt de 3e editie van Plock & Friends gehouden. Ondanks dat er
minder eigen leden meedoen, is het toch wederom een succes.
Op 2 september is het jaarlijkse Vriendenkringfeestje. De organisatie, bestaande
uit Judith, Arie en Thera, hebben een leuk en afwisselend programma in elkaar
gezet. O.a. een bezoek aan de Escape-room in Volkel en een heus
sjoelkampioenschap, met als afsluiting het bakken van onze eigen pizza’s.
In het laatste weekend van oktober wordt de familievoorstelling ‘Het geheim van
professor Eensteen’ gespeeld. Er worden 3 voorstelling gespeeld; de
zaterdagmiddag wordt matig bezocht. De zondagochtend en zondagmiddag
daarentegen worden druk bezocht. De regie was in handen van Annette Breimer.
Meespelende leden zijn Judith, Esther, Leanne, Theo, Larissa, Thera, Beppie en
Jet. Thera maakt hierbij haar debuut.
Op 19 november is de ledenvergadering. Deze wordt redelijk goed bezocht.
Op vrijdag 23 november is de 4e kienavond. Het thema is dit jaar Tirol. Door de
grote inzet van het organiserende team + alle ondersteunende leden wordt deze
avond een groot succes.
Het aantal bestuursvergaderingen in 2018 bedroeg 9 stuks en er was een
jaarvergadering en een ledenvergadering ( mei en nov.)
Tot zover verslag 2018. Indien er onjuistheden vermeld zijn en/of belangrijke
feiten toegevoegd moeten worden, dit s.v.p. melden zodat dit later aangevuld
kan worden en op onze website geplaatst.
Leanne Verkuijlen en Hans Silverenberg.

