Notulen Ledenvergadering 08-12-2018
Aanwezig
Bestuur:
Niels Verstappen, Lies van den Boomen, Kevin van Oosterhout, Lenneke Snijders,
Willem Jansen & Rob Geboers
Leden:

Janus Loomans, Sjaak Thijsen, Pepijn van Bussel, Thijs Hoeben, Kim Gijsbers, Britt
Zegveld, Loet Snijders, Britt Dekkers, Noor Lauwers, Stan Waals, Iris Janssen, Jochem
Claessens, Sem Croes, Eddy Vinken, Linda Nijssen, Glen Berkvens, Jesse Wolfs

Te laat:

Roel Leenders, Teddy Verberne, Rens van Heugten, Coen Aarts, John van Kessel

Afgemeld
Bestuur:
Niek Manders, Lennard Fransen, Fransisco Medina Otòn
Leden:

Koen van de Wetering, Erwin Caris, Angelique den Hartogh

1. Opening
Niels opent de vergadering om 21:08
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. Bestuurssamenstelling
Fransisco treedt af als penningmeester. Hij blijft in het bestuur als ondersteunend lid.
Lenneke wordt penningmeester. Daarmee gaat het tellen/drankbestellen naar Willem. Lies
neemt de leiding over de themaatjes
4.
Post:
-

Secretariaat
Inbev: Prijsaanpassing en factuur
Gemeente asten: uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst
Hart van Heuze: uitnodiging afscheidsreceptie
Amnesty

Het heeft er alle schijn van dat er nog steeds post verdwijnt! Wanneer je post aantreft
bijvoorbeeld onder de brievenbus doe dit dan even in het postvakje dan raakt er geen post kwijt.
5. Financiën
Door de overdracht zijn er momenteel geen cijfers te melden. Het staat er wel gewoon goed
voor.
De zwartelijst is weliswaar afgeschaft maar nog niet afbetaald. Iedereen die nog op de zwartelijst
staat krijgt binnenkort een mailtje met het verzoek het openstaande bedrag af te betalen.
Het afschrijven van het ledengeld is door omstandigheden vertraagd. Het zal zo snel mogelijk
afgeschreven worden.
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6. Programmering
Evaluatie:
- 27-09-2018 OKG feest
Leuk feestje
- 28-09-2019 Septemberparty
Goed gegaan. Niet megadruk maar wel gezellig
- 05-10-2018 Karaoke
Druk, veel nieuwe mensen en gezellig
- 12-10-2018 Nixnewz
Zie kopje 14. Nixnewz
- 13-10-2018 Feest Rens en Jaap
Leuk feestje
- 19-10-2018 SOWT + Downtown District
Prima opkomst. Prima bandjes
- 26-10-2018
Goed aangekleed en gezellig
- 03-11-2018 Wijnproeverij
Leuke manier om te inventariseren welke nieuwe wijn we gaan kiezen. De keuze wordt middels
stemming in deze ledenvergadering gemaakt.
- 09-11-2018 Beachparty
Goed, gezellig, goede opkomst, goede cocktails & goede omzet. Voor herhaling vatbaar
- 23-11-2018 Slinky & Crusty B2B
Erg geslaagd. Goede opkomst. Veel gedanst. Camiel en Carel vonden het ook erg leuk.
- 30-11-2018 Marco’s 50 jarig bestaan
Leuk feestje
- 07-12-2018 Sinterklaas
Goed gegaan. Volgend jaar weer.
Programmering:
- 21-12-2018: Kerstgala
- 22-12-2018: N.T.B. Band
- 23-12-2018: zondag middag bingo met aansluitend bejaardenpartij
- 24-12-2018: Top 200
- 25-12-2018: Kerst knutselen
- 26-12-2018: Bierendag
- 27-12-1028: Kledjesdag
- 28-12-2018: Kerstkaraoke
- 29-12-2018: Pubquiz
- 30-12-2018: Bordspellendag
- 31-12-2018: Glow in the dark
- 02-01-2019: Pyama party
- 03-01-2018: Gamedag
- 04-01-2018: Winter BBQ
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Sluitingstijd dispensatie.
We kunnen enkele keren per jaar een verlenging van de sluitingstijd aanvragen. Dit hebben we
de afgelopen jaren te weinig gedaan. We gaan dit beter oppakken en vaker aanvragen. Dit zullen
we doen in overleg met de Themaatjes en mogelijk met de Bandgroupies.
7. Stemming wijnproeverij
Na de wijnproeverij is gebleken dat een van de wijnen overduidelijk als beste uit de test komt. Echter
is deze in inkoopprijs aanzienlijk duurder en is in het geval er voor deze wijn gekozen wordt een
prijsverhoging noodzakelijk. Daarom wordt er gestemd.
Croix d’or
J. Moreau & Fils (prijsverhoging naar €2,50)
8. Pauze
9. Uitslag stemming
Uitslag
7 stemmen voor Moreau
0 stemmen voor Croiz d’or
10. Posters/flyer
De overzichtsposter ligt bij de drukker. Poster Temple Fang & Ragggs is nog in bewerking.
11. Vrijwilligers
Het gaat goed. Lennard houdt van zijn vrijwilligers.
Bij feestjes worden meer mensen ingepland afhankelijk van de te verwachten drukte.
12. Technische zaken
Niet bijzonder veel te melden. Er wordt rekening gehouden met de verbouwing en de
voorbereidingen voor de kerstweek worden getroffen.
13. Huisregelement/statuten
Het huisregelement hangt rechts naast de deur. Deze worden binnenkort vernieuwd omdat ze
enigszins gedateerd zijn.
De statuten zijn op te vragen bij het bestuur als je die graag in wil zien. De statuten zullen echter
ook binnenkort vernieuwd worden omdat deze ook gedateerd zijn.
Wordt opgepakt na de verbouwing in verband met aanpassingen door stichting JoJo
14. Nixnewz
In oktober heeft de eerste Nixnewz avond plaatsgevonden. Het was niet bijzonder druk maar er
is geleerd van deze eerste keer en er zijn plannen om dit de volgende keer beter te doen. Lies
heeft nog steeds vertrouwen in het concept en blijft hier voor knokken om dit van de grond te
krijgen.
15. Verbouwing
De verbouwing komt eraan.
De overkoepelende stichting JoJo waarvan Jonosh het pand gaat huren is opgericht. De
aanbesteding is de deur uit en nu is het afwachten op de reacties daarop.
Tevens wordt tegelijk de laatste hand gelegd aan de wensenlijst.
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16. Stichting JoJo
Stichting JoJo bestaat momenteel uit een voorzitter vanuit de dorpsraad namelijk Benny
Steijvers. Niels Verstappen als Secretaris namens Jonosh en Bram Leenders als Penningmeester
Namens Jong Nederland. We willen vanuit Jonosh nog iemand toevoegen aan dit bestuur. Het
bestuur heeft iemand op het oog……
17. Shirts/stickers
De Shirts en stickers zijn binnen. Shirts zijn te verkrijgen voor 15 euro aan de bar.
Ook stickers zijn te verkrijgen aan de bar. Houd wel rekening mee waar je deze opplakt.
18. Zannikavond
De zannikavonden komen er weer aan. Tickets zijn verkrijgbaar bij de Spar. Ga vooral en trek je
Jonosh shirt aan.
19. Opruimdag
Ergens in de komende twee weken wordt er weer een opruimdag georganiseerd. Kom vooral
helpen.
20. Rondvraag
Loet: Wordt er wat gedaan omtrent het 50 jarig bestaan.
Ja. Daar wordt al aan gewerkt. Niels is begonnen met een commissie op te zetten.
Loet: Heeft iemand een bingo spel.
Niels gaat dit navragen bij Jack Madou.
Pepijn: Er is regelmatig niet om 8 uur iemand in Jonosh waardoor ik voor een gesloten deur sta.
Terecht punt. We gaan hier maatregelen voor treffen.
Teddy: Hoe zit het met de flyer.
Het bestuur geeft toe dat dit momenteel niet zo goed loopt. We gaan het hier over hebben in de
eerstvolgende bestuursvergadering.
21. Nieuwe ledenvergadering
De volgende ledenvergadering vindt 8 maart 2019 plaats
22. Afsluiting
Het bestuur geeft een rondje en Niels Verstappen sluit de vergadering om 22:47.
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