
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING CULTURELE VERENIGING ZUIDLAREN 
13 FEBRUARI 2020. 

 
Aanwezig van het bestuur:  
de dames H. Fidder - Westerveen, W. Meijer, G. Brunsting en de heren J. 
Ties en P. Wijnholds. 
 
Afwezig m.k.g.:  
mevr. A. Inberg - Olsder en mevr. G. Klok - Hendriks. 
 
Voorts aanwezig 4 leden:  
dhr. Schipper, mevr. Beuker, mevr. Houtman, en mevr. Ties. 
 
Afwezig m.k.g.:  
Lid:  mevr. M. Meijering. 
 
1. OPENING: 
Mevrouw Fidder opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. MEDEDELINGEN: 
Mevr. A. Inberg - Olsder en mevr. G. Klok - Hendriks zijn met kennisgeving afwezig.  
 
3. NOTULEN LEDENVERGADERING 2019: 
De notulen zijn doorgenomen en worden goedgekeurd.  
 
4. JAARVERSLAG 2019: 
Jaarverslag wordt goedgekeurd.  
 
5. FINANCIEEL VERSLAG 2019: 
Mevr. Houtman vindt de kosten voor de flyers en nieuwsbrieven erg hoog. Zij vraagt zich af 
of dit ook per mail verzonden kan worden om op deze manier wat kosten te besparen. 
De flyer wordt in september huis aan huis bezorgd. De nieuwsbrieven worden alleen aan de 
leden aangeboden. Het bestuur heeft al besloten om de mensen, die aangegeven hebben de 
nieuwsbrief per mail te willen ontvangen, dit in het nieuwe seizoen te laten ingaan. 
 
Om volle zalen te krijgen proberen we  altijd zoveel  mogelijk publiciteit aan alle activiteiten te 
geven (via de krant, posters, nieuwsbrief enz.). 
De mensen horen ook via de informatie over wat er te doen is. Vaak  worden ze dan lid van 
de vereniging. 
 
We hebben een nadelig resultaat in 2019. 
Door de Rabobank sponsoractie hebben veel leden op ons gestemd. Hierdoor is er een mooi 
bedrag binnen gekomen.    
De gemeente heeft de subsidies voor onze vereniging afgeschaft. 
 
6. KASCOMMISSIE: 

De financiële administratie is steekproefsgewijs gecontroleerd door dhr. Schipper en mevr. 

Houtman.  
Zij hebben de boeken in goede orde bevonden. De penningmeester wordt dan ook decharge 
verleend. 
Dhr. Schipper treedt af als kascommissie lid en mevr. Houtman gaat nog 1 jaar door als lid 
van de kascommissie. Mevr. M. Meijering wordt benoemd als 2e lid van de kascommissie. 
Mevr. Fidder bedankt dhr. Schipper voor het controleren van de kas. 
 



7. BESTUURSVERKIEZING: 
Aftredend en herkiesbaar is mevr. G. Klok - Hendriks. Er hebben zich geen tegenkandidaten 
aangemeld. Mevr. G. Klok - Hendriks wordt voor vier jaar herkozen. 
 
 

8. VOORBESCHOUWING SEIZOEN 2020 – 2021: 

Afgelopen jaar hebben we geen voorstelling in de Kimme gehad.  
 
We zijn druk bezig voor het nieuwe seizoen 2020 - 2021. We  proberen voor een zo breed 
mogelijk publiek iets op te zetten.  
 
De volgende suggesties zijn gedaan:  
Eric Smit → Fellow The Money 
Arnold Veerman → zanger in dialect 
Lianne  Abeln →  zangeres 
Arie Nijhof  → Wie hij is en wat hij doet is niet bekend 
 
9. RONDVRAAG: 

- Jan we hebben een uitnodiging gehad van de gemeente om te praten met de 
mensen van de culturele club/raad. We moeten nog met de gemeente contact 
zoeken. 

- De heer Schipper vraagt om een enquête te houden onder de leden om te kijken, 

waar de leden voorkeur / belangstelling voor hebben. Dit hebben we al eens gedaan, 
maar de respons was matig. Het heeft geen zin om dit nogmaals te doen. 

- Kan er een kaart gestuurd worden naar Daniel Lohues i.v.m. zijn ziekte. 
- Mevr. Fidder bedankt de dames Ties en Houtman  voor de goede verzorging. 

 
10.SLUITING: 
 Mevr. Fidder bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en wenst allen wel thuis. 
 
 
 
 
De voorzitter:      Mevr. A. Inberg - Olsder 
 
 

De secretaresse:  Mevr. G. Brunsting (vervanger van mevr. G. Klok – Hendriks) 

 


