Notulen Ledenvergadering 21-09-2018
Aanwezig
Bestuur: Niels Verstappen, Lies van den Boomen, Kevin van Oosterhout, Francisco Medina
Otòn, Lenneke Snijders, Willem Jansen & Rob Geboers
Leden:

Janus Loomans, Benny Steijvers, Erwin Caris, Jaap Verschuren, Pepijn van Bussel,
Teddy Verberne, Koen van de Wetering, John van Kessel, Syb meijer, Simone
Kursten, Jochem Claessens, Sjaak Thijsen, Bart Meeuwis, Stan Waals, Wesley Damen

Te laat:

Britt Dekkers, Loet Snijders, Thijs Hoeben, Iris Jansen, Aukje berkers(toch
aanwezig), Noor Lauwers, Rens van Heugten,

Afgemeld
Bestuur: Niek Manders, Lennard Fransen
Leden:

Bouke van Laarhoven, Kim Gijsbers, Aukje Berkers

1. Opening
Niels opent de vergadering om 21:00
Niemand uit bezwaar over het vermelden van zijn of haar naam in de notulen.
2. Notulen vorige vergaderingen
Het goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering wordt doorschoven naar de volgende
ledenvergadering omdat deze nog niet compleet bleek te zijn.
3. Bekendmaking nieuw bestuur
Lenneke neemt de functie logistiek over van Lies en Lies wordt ondersteunend lid.
De functie ondersteunend lid is niet hetzelfde als een aspirant lid. Het betreft geen leerfunctie
maar een volwaardige functie die ook echt taken heeft.
Het enige wat verschilt van de andere leden is dat ze geen stemrecht hebben omdat ze niet zijn
ingeschreven bij de KVK.
4. Secretariaat
Post: twee facturen van Inbev.
Wanneer je post aantreft bijvoorbeeld onder de brievenbus doe dit dan even in het postvakje
dan raakt er geen post kwijt.
5. Financiën
Het staat er financieel goed voor. Er is voldoende geld ook op de spaarrekening.
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 ledengeld wordt sinds de vorige vergadercyclus aan het begin van het seizoen geïncasseerd.
Dit betekent eind september of begin oktober.

OJC Jonosh
Vorstermansplein 10
5725 AM Asten-Heusden

Tel: 0493-695469
Mail: Info@Jonosh.nl
Site: www.Jonosh.nl

KVK: 40235984
IBAN: NL81RABO0103693343
BIC: RABONL2U

6. Programmering
Sinds kort is Niek niet meer alleen als programmering. Hij wordt ondertussen vergezeld door:
Pepijn, Sjaak, Loet, Britt en Bouke
De themacommissie tegenwoordig Themaatjes genoemd bestaat uit de volgende mensen:
Lenneke, Kim, Teddy, Loet, Britt, Linda, Anne, Aukje, Roel, Stan, Pepijn & Simone
Evaluatie:
- Jonosh Metal Meeting
Het was leuk maar wel minder bezocht, dit kwam ook door ongelukkige planning.
- Listener
Verassend druk, prima band, veel mensen van buitenaf. Best een succes.
- Bouwvakfestival
Goed bezocht, leuk, voor herhaling vatbaar.
- Jong nederland pubquiz
Jong Nederland heeft een pubquiz georganiseerd. Dit was een leuke goed georganiseerde avond
en heeft de samenwerking bevorderd. Volgend jaar waarschijnlijk weer.
- Oud prinsen
Leuke avond op prinsjesdag. Veel oud prinsen waren aanwezig.
Programma:
- 29-09-2018: septemberparty
- 05-10-2018: karaoke
- 12-10-2018: Nixnewz
- 13-10-2018: Feest Rens en Jaap
- 19-10-2018: SOWT + support (Downtown District)
- 26-10-2018: Halloween party
- 03-11-2018: Wijnproeverij
- 09-11-2018: Beach/coctail party
- 23-11-2018: Raw Flowers
- 07-12-2018: Sinterklaas
kerstweek
- 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: invulling themacommissie
- 26-12-2018: Bierendag
- 27-12-1028: Kledjesdag
- 28-12-2018: Kerstkaraoke
- 29-12-2018: In the Attic Benefiet
- 30-12-2018: Bordspellendag
- 31-12-2018: Oud of nieuw invulling themacommissie
- 02-01-2019: invulling themacommissie
- 03-01-2018: Gamedag
- 04-01-2018: invulling themacommissie
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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. Posters/flyer
Joch is bezig met de poster/flyer voor oktober/november.
Er wordt ook gecommuniceerd over een template zodat dit de volgende keer makkelijker kan.
Er komt vanaf nu voor elke maand/twee maanden een overzichtsposter en bij belangrijkere
evenementen een losse poster.
De flyer wordt ook weer opgepakt. Dit is de laatste tijd minder goed onderhouden. Maar we gaan
dit dus weer oppakken.
Onze posters hangen voornamelijk in de regio. Wanneer iemand naar Tilburg of Eindhoven gaat
en wil graag een poster hangen vraag er dan naar dan krijg je nog posters mee als die nog over
zijn.
8. Website/facebook/Instagram
We zijn momenteel voornamelijk actief op facebook. Hier worden alle evenementen op gepost
en gepromoot. Instagram iets minder maar er wordt wel af en toe iets gepost.
De site is de laatste tijd niet zo goed bijgehouden. Kevin gaat dit weer beter oppakken en heeft
de komende evenementen weer toegevoegd.
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9. Vrijwilligers
Op de zijkant van de koelkast hangt sinds vandaag een bar instructie zodat iedereen die moet
barren weet wat hij moet doen.
Wanneer men bardienst heeft probeer dan het principe FIFO (first in first out) te hanteren. Op
deze manier hoeven we geen bier of andere dranken weg te gooien.
Op de koeling hangt een lijst hoe de koeling ingericht moet worden en welke drank er dus als
eerst uit moet. Deze lijst is wat vaal geworden en zal vernieuwd worden.
Lennard heeft een Whatsapp groep gemaakt om makkelijker te communiceren met de
vrijwilligers. De planning voor de vrijwilligers blijft wel op facebook gepubliceerd worden.
10. Technische zaken
Sinds de vorige vergadering is er een groepje techniekmensen genaamd de Techneuzen.
Komende zondag komen deze voor het eerst bij elkaar.
De kerntaak van deze groep is alles wat met het onderhoud van het pand te maken heeft regelen.
Dit is alles van speakers schoonmaken tot bepaalde deurklinken weer vast maken. Je hoeft niet
per se een technische mens te zijn om deel uit te maken van deze groep. Meld je vooral aan.
Het probleem met de wifi (foutmelding) is een ingewikkeld probleem en wordt opgepakt maar
gaat even duren.
Als je interesse hebt om mee te helpen met licht/geluid/podiumtechniek dan kun je je
aanmelden bij Kevin of Niek. Zij gaan dan regelen dat uitgelegd wordt hoe alles werkt en je
inleren.
11. 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.
12. Nixnewz
We zijn een samenwerking aangegaan met andere jongeren centra uit de omgeving om
activiteiten te regelen voor jongeren tussen de 14 en 18 omdat er voor deze doelgroep eigenlijk
niks te doen is. Dit is allemaal in samenwerking gedaan met de gemeenten en politie uit de
omgeving en er wordt enthousiast op gereageerd.
13. Verbouwing
We zijn een contract aangegaan met de gemeente, er is een stichting opgericht en de vergunning
is rond. Oftewel de zaken beginnen nu echt te lopen en het gaat vanaf nu erg snel. Er zijn dus
handen nodig om te helpen.
Dit betreft zowel organisatorische zaken als praktische zaken.
Morgen zal Niels een actielijst publiceren waarop je kan reageren met wat je allemaal kan en wil
doen. Meld je vooral aan want er zijn veel mensen nodig.
14. Shirts/stickers
Er zijn nieuwe shirts besteld en deze zijn reeds in productie. Als het goed is komen de shirts
rond 12 oktober 2018 binnen.
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Er zijn nog geen nieuwe stickers bestelt omdat we het oude ontwerp niet meer hebben. Er wordt
momenteel gewerkt aan een nieuw ontwerp en daarna worden de stickers in de loop van dit
seizoen bestelt.
15. Rondvraag
Teddy:
Superfijn dat al mijn opmerkingen besproken zijn. Nog een ding.
De afgelopen tijd is er wel eens geen kleingeld geweest en is de penningmeester niet altijd
aanwezig. Hoe gaat dit opgelost worden.
Er is ondertussen afgesproken dat Fransisco indien hij niet aanwezig is dat hij dat laat weten aan
het bestuur en iemand anders zal dan de taak van penningmeester tijdelijk overnemen.
Stan:
Kan ik me aanmelden voor de Bandgroupies?
Jazeker. Dit wordt doorgegeven aan Niek.
Loet:
Kan Britt ook toegevoegd worden aan de Bandgroupies app want die zit er nog niet in.
Wordt geregeld.
Loet:
Ik vind de aankleding van Jonosh een beetje tegenvallen.
Dit wordt met de verbouwing allemaal helemaal aangepast. Denk vooral mee met wat je graag
zou willen veranderen.
16. Nieuwe ledenvergadering
De volgende ledenvergadering vind 14 december 2018 plaats
17. Afsluiting
Het bestuur geeft een rondje en Niels Verstappen sluit de vergadering om 23:07
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