
JAARVERSLAG CULTURELE VERENIGING ZUIDLAREN  2018 
 
LEDEN 
Dit jaar is het ledenaantal  van de Culturele Vereniging Zuidlaren licht gedaald. 
Op 1 januari 2019 bedroeg het ledenaantal 259. 
 
BESTUUR 
Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar zes keer. Punten van overleg waren de organisatie en programmering 
van de activiteiten. De nieuwsbrief van C.V.Z. verscheen zes keer en de website werd regelmatig geactualiseerd. 
Het verenigingsjaar loopt van 01-08  t/m 31/07 
 
ACTIVITEITEN 
In 2018 organiseerde de vereniging een groot aantal gevarieerde voorstellingen voor jong en oud. We hebben het 
aantal voorstellingen iets teruggebracht dit in verband met de wisselende belangstelling. Ook in 2018 bezochten 
een groot aantal niet leden de voorstellingen.  
 
Toneelgroep E-poi met het stuk “Moord in de Baktent” opende met een komisch toneelstuk het nieuwe jaar op 
vrijdag 2 februari 2018 in de Gouden Leeuw. 
Zondag 11 februari 2018 in het Brinkhotel tussen Kunst en Kitsch. Deze middag werd goed bezocht. De heer Sprik 
beoordeelde oude en antieke voorwerpen. 
Voor de algemene ledenvergadering in het gebouw van de Rooms Katholieke kerk op donderdag 15 februari 2018 
was ook nu weer weinig belangstelling. 
Johan Derksen en Evert ten Napel op dinsdag 6 maart 2018 in het Brinkhotel. Een verrassende avond met veel 
publiek. De heren gaven een cabaretachtige voorstelling over hun belevenissen in de voetbalwereld. Na de pauze 
stelde het publiek vragen. Een succes. 
Donderdag 15 maart 2018 in de Gouden Leeuw toneelgroep Waark met het stuk “De Menalda Vetes”. Een 
historisch verantwoord stuk door Jan Veldman geschreven en met Albert Secuur als regisseur.  
Aaf Brandt Corstius  hield op donderdag 12 april 2018 een lezing in het Brinkhotel. Deze avond was georganiseerd 
i.s.m. de bibliotheek Zuidlaren. Een gezellige avond, de zaal was redelijk goed gevuld.  
De bekende schrijver Auke Kok  opende op donderdag 4 oktober  2018 het nieuwe seizoen. Hij is bezig met een 
biografie over de voetballer Johan Cruijff.  Auke Kok vertelde welke obstakels en bijzonderheden hij zoal 
tegenkomt.  Een top avond, maar helaas te weinig publiek. 
Een spetterende avond in een bomvolle theaterzaal de Kimme op zaterdag 10 november 2018. Rooie Rinus en Pé 
Pedaalemmer met de Stroatklinkers en Alina Kiers sloten het jaar 2018 af. 
 
GEERT TEIS 
Van de mogelijkheid om via CVZ kaarten te bestellen voor diverse door CVZ geselecteerde voorstellingen in het 
theater Geert Teis  in Stadskanaal is door meerdere leden gebruik gemaakt. 
 
VOORUITBLIK 
In 2019 staan weer diverse activiteiten op stapel. Het bestuur kiest voor een beleid dat gericht is op samenwerking 
met andere verenigingen. Het bestuur probeert een programma samen te stellen waarbij jong en oud betrokken is 
met o.a. een schrijver, toneel, muziek, enz. 
 
TOT SLOT 
Een woord van dank aan de heer Hans Fidder voor de vele werkzaamheden die hij achter de schermen voor de 
vereniging doet. Ook een woord van dank aan de CIGO die de voorverkoop van de toegangskaarten verzorgde en 
aan de Rabobank voor de schenking  gekregen uit de Rabo Clubkas Campagne. 
 
Namens het bestuur, 
G. Klok-Hendriks, secretaris 
 
 


