Notulen Ledenvergadering 07-06-2019
Aanwezig
Bestuur:

Niels Verstappen, Kevin van Oosterhout, Lenneke Snijders, Willem Jansen, Pepijn
van Bussel & Rob Geboers

Leden:

Koen van de Wetering, Thijs Hoeben, Jochem Claessens, John van Kessel, Kim
Gijsbers, Britt Dekkers, Loet Snijders

Te laat:

Syb Meijer

Afgemeld
Bestuur:

Niek Manders, Lies van den Boomen, Lennard Fransen

Leden:

Simone Kursten, Aukje Berkers, Teddy Verberne, Sjaak Thijssen, Britt zegveld

1. Opening
Niels opent de vergadering om 21:30
Niemand uit bezwaar over het vermelden van zijn of haar naam in de notulen.
2. Notulen vorige vergaderingen
De notulen van de vorige vergadering wordt goedgekeurd
3. Secretariaat
Post:
- Facturen: inbev & Kluswijs
- Posters
4. Financiën
Het gaat financieel prima.
5. Programmering
Evaluatie:
- 22-03-2019: Karaoke avond
Behalve Pepijn was er niemand van het bestuur waardoor Kevin uiteindelijk zelf toch
gekomen is om te zorgen dat het goed door kon gaan. Het was minder druk dan gebruikelijk
met karaoke.
- 23-03-2019: Feest de ventielekes
Weer gezeik met licht. Het licht is nog steeds moeilijk te regelen voor iemand anders dan
Kevin.
- 29-03-2019: Scumrats + HADANA + Kick me Out
Allemaal verschillende bandjes. Kwaliteit van de bandjes liet te wensen over. Opkomst was
wel prima.
- 05-04-2019: Orgaanklap
Wederom fantastisch. Opkomst was wat te verwachten was van een verassingsoptreden.
- 20-04-2019: Woodstook
Prima aankleding, smiddag’s niet zo druk maar wel gezellig. Savonds best druk en gezellig.
- 27-04-2019: Koningsdag
Vermoedelijk door het slechte weer slechte opkomst. Savonds gezellig maar niet druk
- 03-05-2019: Mexican party
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-

Goed vol. Gezellig, geslaagde avond.
10-05-2019: Doommetal avond met Fifth alliance + Noctambulist
prima opkomst. Doodswens uitgevallen wegens ziekte. Verder prima show.
11-05-2019: Tom en Yuri magicshow
Leuk, druk, show ging alleen te lang door waardoor mensen in interesse verloren.
25-05-2019: de Weg naar Mistyfields
Leuk, druk, gezellig, prima eten, volgend jaar weer.

Programmering
- 15/17-06-2019 Heusden Kermis
6. PR
De website is up to date. Wanneer er posters zijn worden deze rondgebracht
Als je de nieuwsbrief wil ontvangen kan je je aanmelden via de site..
7. Vrijwilligers
We hebben pas opruimdag gehad. Deze is geslaagde want Jonosh ziet er netjes uit.
Er zijn dringend vrijwilligers nodig voor de kermis aangezien het schema nog lang niet helemaal
ingevuld is.
Er wordt binnenkort een vrijwilligers dag ingepland.
8. Technische zaken
Met dank aan Willem hangt het beamerscherm en de beamer.
De afstandsbediening is kapot, Kevin is bezig om te kijken of we een nieuwe kunnen krijgen.
In verband met de staat van de huidige trap gaan we een nieuwe trap aanschaffen.
9. Huisregelement/statuten
Is besproken in vorige vergadering. Punt blijft staan.
Wordt opgepakt na de verbouwing in verband met aanpassingen door stichting JoJo
10. Nixnewz
Aanstaande vrijdag is het weer Nixnewz. Deze keer is het in Nirwana. De PR is deze keer beter en
de kosten van een kaartje zijn lager dus er wordt meer volk verwacht.
11. Verbouwing
Er is een openbare aanbesteding geweest met een plafondbedrag. Alle inschrijvende partijen
hebben boven het plafondbedrag ingeschreven. Hierdoor is meer geld benodigd vanuit de
gemeente. Aangezien het om een aanzienlijk bedrag gaat moet dit door de gemeenteraad
goedgekeurd worden. Dit wordt vermoedelijk 25 juni besproken. We willen graag met een grote
delegatie aanwezig zijn. Dus als je tijd hebt trek dan je Jonosh shirt aan en laat met zijn alle zien
waarom Jonosh (en natuurlijk Jong Nederland) de moeite waard zijn om in te investeren.
12. Opruimdag
De opruimdag is geweest. Dank aan alle mensen die geholpen hebben. Het ziet er weer prima uit.
13. Vrijwilligers dag
De vrijwilligers dag wordt binnenkort weer ingepland.
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14. Rondvraag
Pepijn: mag het oud papier ook een dag eerder aan de straat gezet worden.
Helaas niet. Dit is gebonden aan regels en mag pas de dag zelf aan de straat gezet worden.
Loet stelt enkele vragen over de posters
Communicatie met Joch en de drukkerij verloopt zeer goed. Helaas kunnen posters soms pas laat
rondgebracht worden i.v.m. late bevestigingen van bands.
Tevens stelt Niels voor om ook posters te maken voor thema-avonden. De leden vinden dit ook
een goed idee dus dit gaan we doen.
15. Nieuwe ledenvergadering (jaarvergadering)
De volgende ledenvergadering vindt 13 september plaats
16. Afsluiting
Het bestuur geeft een rondje en Niels Verstappen sluit de vergadering om 22:31
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