
 

AGENDA BESTUURSVERGADERING  
 

DINSDAG 1 FEBRUARI 19.00 UUR 
 

BRINKHOTEL ZUIDLAREN 

 
1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Mededelingen: 

 
4. Notulen 5 oktober  2021  →  zie bijlage 1   

 
5. Ingekomen- en uitgaande stukken 

-brief Kamer van Koophandel 
-checklist WBTR 
-Nederlandse en Russische talent 

   
6. Website → Hans  /  PR → Philip / nieuwsbrief 

 
7. Terugblik: 

28 oktober →  Peter Kuipers Munnike 
 

8. Vooruitblik  en hoe nu verder? 
- 10 februari  → Wim Daniels 
- 17 februari  →  ledenvergadering:  voorstel digitaal → zie bijlage 2 en 3 
-   5 maart  →  Baby Boomers Blues 
 
Wat te doen met de afgelaste voorstellingen?  →  zie bijlage 4 
- 2 Recht 2 Averecht 

- Leonard Cohen 

       
9. Financiën  ( RABO Supportactie ) / ledenadministratie   

 
10. Programmering seizoen 2022 / 2023 

 
11. Bestuursuitje  

 
12. Wat verder ter tafel komt 

 
13. Rondvraag 

 

                 Willen jullie je agenda meenemen i.v.m. afspraken maken voor een nieuwe vergadering. 
 
 



BIJLAGE 1: 
 

Notulen vergadering Culturele Vereniging Zuidlaren (CVZ) 
 
Aanwezig: Aleth, Willemien, Gees, Hennie, Philip en Rita 
Afwezig met kennisgeving: Jan 
 

• Opening: Aleth opent de vergadering 
 

• Vaststellen agenda: wordt ongewijzigd vastgesteld 
 

• Mededelingen: geen 
 

• Notulen 7 jun 2021: worden ongewijzigd vastgesteld 
 

• Ingekomen en uitgaande stukken:  
 

- Programma Volksuniversiteit Zuidlaren. 

- Aantal opzeggingen van leden. 

- Nog niet alle leden hebben bericht gehad van de RABO Clubsupport 2021. 

- De nieuwsbrieven worden voortaan, indien nodig, verspreid in een envelop. 
 

• Website: Hennie: geen bijzonderheden 

• PR: Philip zorgt voor advertenties in de lokale krantjes als  ‘de Oostermoer’ en ‘de krant van 
Tynaarloo’  met overzicht van ons programma voor dit jaar. Daarbij wordt de mededeling 
gedaan dat, in verband met de coronamaatregelen, bij binnenkomst de QR code moet 
worden getoond. 

• Locaties: in principe kunnen we gebruik maken van de zaal van Brinkhotel en een ruimte bij 
Grand Café Zuidlaren. Ook van theater Mozaïk kan nog gebruik gemaakt worden. 

• Terugblik: niets te melden. 

• Vooruitblik: - 28-10-2021 Peter Kuipers Munneke, aanwezig Aleth Willemien, Gees en 
Hennie. 

- 26-11-2021 2 recht 2 averecht, aanwezig Willemien, Rita  
 

• Financiën/ledenadministratie: geen mededelingen Jan is afwezig 

• Programmering seizoen 2021/2022; Philip past overzicht aan. Afscheidsconcert in de Kimme 
gaat naar alle waarschijnlijkheid niet door. 
Overzicht voorverkoop data en verschijnen Nieuwsbrief 2021/2022 zie bijlage 2 b. Volgende 

nieuwsbrief wordt door Aleth en Rita gemaakt in januari 2022 

 

• Bestuursuitje : wegens ziekte wordt dit voorlopig verplaatst naar het voorjaar 2022 
 

• Wat verder ter tafel komt: niets 
 

• Rondvraag : geen 
 

• Actiepunten: er zijn geen actiepunten 
 

• Volgende vergadering: 4 januari 2022 bij Willemien 
 



BIJLAGE 2: 
 

CULTURELE VERENIGING ZUIDLAREN 
Secr.: mevr. R. Jansen 
           De Langakkers 25, 9472VM Zuidlaren   
           Tel. 050 4093484 
           E-mail: info@cvzzuidlaren.nl / website: www.cvzzuidlaren.nl 
 
Aan de leden, 
 
De jaarlijkse ledenvergadering van de CVZ is gepland op donderdag 17 februari 2022. 
Gezien de huidige maatregelen betreffende de Coronacrisis zal deze vergadering  geen 
doorgang vinden op de manier zoals u van ons gewend bent. 
Het bestuur heeft daarom besloten om deze vergadering digitaal te houden naar haar leden 
toe, zodat u wel op de hoogte blijft van de notulen / jaarverslag en financiën van het 
afgelopen kalenderjaar. 
Hieronder volgen de punten, die wij aan de leden kenbaar willen maken. 
 

- Notulen jaarvergadering 2021:  
De notulen staan vanaf  10 februari op onze website 

 

- Jaarverslag  2021: 
Het  jaarverslag staat  vanaf 10 februari op onze website 

 

- Financieel verslag 2021: 
Mocht u vragen hebben over het financieel verslag, dan kunt u ons dit kenbaar 

maken via de mail. (info@cvzzuidlaren.nl) 

 
- Bestuursverkiezing:   

Aan de beurt van aftreden zijn mevr. H.Fidder en dhr. Ph. Wijnholds 

Beide stellen zich herkiesbaar ????? 

Tegenkandidaten kunnen zich tot 4 februari melden bij het secretariaat. 

 

- Programmering seizoen 2022 / 2023: 
Het bestuur probeert zo langzamerhand weer, indien de regels het toelaten iets te 

organiseren. Zodra hierover meer nieuws is zullen we de leden hiervan op de hoogte 

brengen en dit ook vermelden in de plaatselijke pers. 

 
Mocht u op- of aanmerkingen hebben ten aanzien van onze digitale ledenvergadering, dan 
kunt u dit melden op ons E-mailadres:  info@cvzzuidlaren.nl. 
 
 
Namens het bestuur:   
Aleth Inberg (voorzitter) 
 

mailto:info@cvzzuidlaren.nl
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BIJLAGE 3: 
 
Notulen digitale jaarvergadering 11 februari 2021: 
 
Zoals u weet hebben we vorig jaar onze jaarvergadering digitaal gehouden, gezien de 
omstandigheden, die de Corona pandemie met zich meebracht. 
 
Hieronder volgt daarvan een kort verslag. 
 
Er zijn door de leden geen op- of aanmerkingen gemaakt op de notulen en het jaarverslag 
gehouden in 2020.  
 
De kascommissie heeft de penningmeester weer decharge verleend en hierop zijn verder 
ook geen op- of aanmerkingen gemaakt. 
 
Mevr. G. Klok – Hendriks heeft haar bestuursfunctie neergelegd. Wij hebben mevr. R. Jansen 
bereid gevonden om haar taak, als secretaresse binnen het bestuur over te nemen.  
 
Jaarverslag 2021: 
 
Wat betreft het jaarverslag valt er weinig te melden, aangezien we het hele jaar gebonden 
waren aan de regels van de Coronapandemie.  
 

- 11 februari 2021 → digitale jaarvergadering (zie hiervoor verslag boven) 

- 28 oktober 2021 →  lezing door Peter Kuipers Munnike met als titel ‘Alles Smelt’ 

Deze avond werd door 90 mensen bezocht en was erg interessant en leerzaam. Alle 

aanwezigen hebben dan ook genoten. 

Het bestuur is 3x bij elkaar geweest om te vergadering en de leden hebben 2 x een 
nieuwsbrief  ontvangen. 
 



 

BIJLAGE 4: 

 

PROGRAMMA SEIZOEN 2021 / 2022 (bijgewerkt op 31-08-2021) 

 

 Datum Activiteit Contract Plaats Entree Kosten 
Wie 

regelt 
Kaart 

verkoop 
Wie 

opent 
Wie 

aanwezig 
Kado 

 
Zaterdag 
30-10-2021 

Afscheidsconcert 
De Kimme 

 De Kimme ? ? ? ? ? ? - 

1 
Donderdag 
28-10-2021 

Peter Kuipers-
Munneke 

PM Brinkhotel 10,00/12,50 
1500,- + 
135,-? 

Hennie ? Aleth ? ? 

2 
Vrijdag 
26-11-2021 

2 Recht, 2   
Averecht  

24-8 
Grand Café 
Zuidlaren 

10,00/12,50 
 

1000,- 
+ 

65,- reisk. 
Philip ? Aleth ? ? 

3 
Vrijdag  
21-01-2022 

Leonard Cohen 
Anne-Marie 
Bovenkamp 

PM Kerk? ? 350,-? Jan ? Aleth ? ? 

4 
Donderdag 
10-02-2022 

Wim Daniels  PM Brinkhotel 10,00/12,50 750? Aleth ? Aleth ? ? 

5 
Donderdag 
17-02-2022  

Jaarvergadering nvt 
Katholiek 
Kerkgebouw  

- n.v.t. Jan - Aleth - - 

6 
Zaterdag 
05-03-2022 

Baby Boomers 
Blues 

PM Dorpskerk 
10,00/12,50 

 
? Aleth ? Aleth ? ? 

            

 


