NOTULEN Jaarvergadering IOVIVAT bij café Hammingh op woensdag 7 nov. 2018
1. Opening door de voorzitter, die ons voorbereid op een flink tempo vanwege een
overvolle agenda.
Afwezig met bericht van verhindering: Regina, Marjan, Frank, Philip, Gerard, Ben,
Hesther, Maartje, Wendel
2. Ingekomen stukken
Er zijn geboortekaartjes: van Tieme Smit Duyzentkunst, zoon van Folkert en
Marieke en van Eelke Liefke Terpstra, dochter van Wendel
En een uitnodiging van het Groninger Museum voor de afsluiting van het
Ploegjaar met een borrel op zondagmiddag 4 november.
3. Mededelingen:
Philip zegt op als lid; hij is te veel met andere dingen bezig en gaat misschien
verhuizen.
4. Wendel wordt weer lid.
5. Notulen van de ledenvergadering op 19 april 2018.
Robert is in verwarring: had hij nou wel of niet bericht van verhindering gegeven?
(Vast wel.)
In de vorige vergadering was afgesproken, dat vergaderingen voor een heel jaar
gepland gaan worden en de data op de website geplaatst. Het blijft een heel goed
idee!
De PR-cie, dwz. Johan, Nynke en Marleen, noemt nog weer de pagina Wat is waar
en Wie doet wat.
6. Jaarverslag van de secretaresse.
José leest haar jaarverslag en ze wordt afgewisseld door enkele gastverslaggevers.
Nynke en Joske verwerkten de voorstellingen Pizza van de jeugd en Laten we het
vieren van de ouderen samen in een speelse voordracht.
Joske bracht verslag uit over de Jubileumgala Kaasfondue 2018
Renate doet verslag over de Ploegproductie. Alle processen en personen zijn
genoemd
7. Aansluitend volgt het jaarverslag van de penningmeester. Maar omdat de
penningmeester afwezig is neemt José de honneurs waar. Iedereen heeft het
financieel overzicht thuis al door kunnen nemen. Frank heeft als penningmeester
een superprogramma in gebruik genomen, waardoor alles superduidelijk is en er
geen vragen zijn.
8. De kascommissie heeft ook nog alles gecontroleerd en geconcludeerd, dat het in
orde is en stelt dus voor om het bestuur decharge te verlenen, wat door de
vergadering met applaus wordt bekrachtigd.
Renate treedt na 2 jaar af als lid van de kascommissie, Joske biedt zich aan en de
kascie bestaat nu uit Marjan en Joske.

9. Het bestuur. Frank en José treden af; José heeft een termijn volgemaakt en Frank
treedt vroegtijdig af, omdat hij nu in Maastricht woont en studeert.
Wie volgen hen op? We kunnen er in de pauze over nadenken.
PAUZE
10. Bestuursverkiezing
En ja: er zijn twee kandidaten: Renate en Jiska stellen zich beschikbaar!
Tineke stelt voor om ze bij acclamatie te benoemen, maar dat gaat de voorzitter
te snel. ‘Wie is er tegen?’ geen reactie.
‘Wie is er voor?’. Algemene instemming en groot applaus!
De voorzitter stapt even door het raam naar buiten en komt terug met een grote
bos bloemen voor José en een boek voor de afwezige Frank, en veel dank voor
hun beider inzet.
11. Jeugd
De cie bestaat uit Marleen en Maartje; Joske sluit zich hierbij aan.
De jongste groep (basisschoolleeftijd) zal bestaan uit 14 kinderen. Joke gaat
regisseren. Er is nog een kleine wachtlijst van 3. Misschien kan er gesplitst worden
in twee groepen en dan kunnen die drie erbij. Hesther denkt erover na of zij ook
een groep wil regisseren.
Van de oudere jeugd gaat er niemand door. Wel wil Josefien (17) graag lid worden
bij de volwassenen; Dayo (bijna 17) wil dat ook en Sterre (16 -of bijna) ook. Ze
kunnen zich aanmelden als lid, maar krijgen als waarschuwing mee, dat het niet
automatisch zo is, dat je meespeelt dat jaar, wat bij de jeugd wel zo is.
Nynke en Joske gaan de productie doen en Niels het decor.
12. Korte evaluatie De Ploeg.
*Eerst financieel: we hebben quitte gespeeld! Om dat te bereiken zijn de gages
van de leden ingeperkt. Het bestuur had zich garant gesteld voor 5000 euro.
De helft hiervan is nu gebruikt als aanvulling van die gages.
*Vrijwel alle leden van Iovivat hebben meegedaan, in welke rol of functie dan
ook.
*Het kaartverkoopsysteem van Johannes werkte! D.w.z. dat bij de reservering
meteen betaald moest worden.
*De voorzitter meldt, dat productieteam met bestuur het hele productieproces
grondig hebben geëvalueerd.
*Naar aanleiding hiervan merkt Joske op dat er onder hoge druk nogal wat grote
en kleine problemen opgelost moesten worden en ze vraagt of daar ook een
inventarisatie van is of wordt gemaakt als lering voor een volgende keer.

*De eigenaren van het schilderij Het Rodekoolveld waren onder de indruk en
ontroerd door de voorstelling bij hun schilderij. Ze hadden nu ook details ontdekt
die ze nog nooit gezien hadden (in het oorspronkelijke formaat). Ze hebben een
financiële bijdrage geschonken.
*De enquête onder de bezoekers is door 77% ingevuld! De mond-totmondreclame bleek de meeste bezoekers opgeleverd te hebben.
*Er zijn nog programmaboekjes af te halen op Oostumerweg 19.
13. Privacyverklaring leden is gemaakt door de vice-voorzitter en wordt door de
aanwezige leden ondertekend. De niet-aanwezigen krijgen dit nog.
Bij foto’s en videomateriaal worden geen namen genoemd.
14. Artistieke commissie. Renate vertelt:
De commissie is bezig. Volgend jaar, 2019, bestaan we 120 jaar. Het voorstel is om
dat voorbij te laten gaan, maar het 125-jarig bestaan te vieren.
Voor komend jaar is er een plan om Neil Simon te spelen, een 3-bedrijvig stuk.
Een idee is om de 3 bedrijven door 3 verschillende regisseurs te laten regisseren
met verschillende spelers.
Na Nieuwjaar wordt een keuze gemaakt. Rep. periode is van januari – juni, en dan
voorstelling. Iedereen die mee wil spelen kan zich opgeven.
15. Kaasfondue; de familie Stiekema aan het woord
De fam. Stiekema is zwaar teleurgesteld in de bijdragen van de gasten en
bovendien failliet, maar hebben een landelijke liefdadigheidsorganisatie bereid
gevonden om steun te verlenen.
De datum is zoals altijd de 3e zaterdag van januari en nader bericht volgt.
16. Vrienden van Iovivat
Intussen komt Frank binnen; hij kreeg vandaag al een bul en nu ook nog bloemen.
Vrienden van Iovivat krijgen 5 euro korting op één productie per jaar.
We hebben twee Gouden Vrienden en wat die krijgen blijft onveranderd.
Er komt een Nieuwsbrief voor Vrienden met een jaarlijkse update.
Roger oppert het idee om een boekje met foto’s te maken als informatieve
opwarmer om nieuwe Vrienden te vinden. Goed idee!
Ieder lid zoekt en vindt vóór de volgende vergadering één nieuwe Vriend!
Sanne heeft er al één: haar vader.
Vraag: waar zijn de oude donateurs gebleven? Er waren er een stuk of 40.
17. Overige commissies gaan onverminderd door met hun activiteiten.
18. Rondvraag
Annemiek werkt ’s avonds en kan daardoor vaak niet aanwezig zijn, maar ze wil
wel activiteiten doen!
Hanna: de tent van de Culturele Commissie is in de boom gewaaid en gehavend,
maar dat heeft geen consequenties gehad.
En Hanna zong nog even het liedje van de Kaasfondue.

Nynke: Frank en Nynke gaan nu even naar de keuken.
Intussen is ook Ben aangeschoven, die op 4 nov. met Gerard bij de afsluitende
Ploegborrel in het Gr. Museum was geweest, waar werd teruggekeken op een zeer
geslaagd jaar in vele opzichten.
Roger heeft een rode sjaal gevonden, die waarschijnlijk van Geert Jan is en
bovendien deelt hij complimenten uit voor alles.
Anka sluit zich hierbij aan.
Renate: 1. bestrijdt het oordeel van de fam. Stiekema over de bijdragen aan de
kaasfondue en riep de speech vol inhoud van de freule terug in de herinnering.
2. De betaling van de maaltijden bij de voorstellingen wordt geregeld door de
nieuwe penningmeester.
3. Alle foto’s van de Ploeg worden verzameld en komen in een fotoboekje.
Johannes: vindt de bijdrage K.F. onderbelicht (maar wat betekent K.F.???)
Johan: noemt de voorstellingen van Sjans op het Hogeland, waarin hij meespeelt.
Wies: kan de voorstelling van harte aanbevelen.
En dan komen de ballen op tafel en wordt de vergadering gesloten
Notulist: Wies, die voor de volgende vergadering nog een verrassing heeft voor de
prijzenkast

