
Notulen van de ledenvergadering van Rederijkerskamer IOVIVAT op woensdag
6 februari 2019 op Oostum.
 
Aanwezig: Annemiek ,Johannes, Sanne, Geesje, Wies, Hesther, Renate,Jiska en Christine.

1. Opening.  
Christine is deze avond de voorzitter.

2. Ingekomen stukken  
Brief van de Gemeente Winsum (Hogeland) dat een subsidie voor de jeugd wordt toegekend 
van 2000 euro.

3. Mededelingen
Sterre heeft zich aangemeld als nieuw lid: welkom.
Drie anderen hebben zich aangemeld als nieuw lid en binnen 2 weken afgemeld. Josefien en 
Dajo te druk en Wendel geen oppas. Frank en Henk hebben hun lidmaatschap beëindigd. 
Frank ivm studie en verblijf in het westen en Henk woont al weer en paar jaar in Bergen. 
Henk wil wel ondersteunend lid blijven bijv. vriend worden. We hebben nu 36 leden.
KPGRV heeft ons gevraagd iets te doen op het Internationale Rederijkersfestival, maar dat 
valt op 1 juni en dat is nog geen week voor onze eigen voorstelling. Niels heeft beleefd 
afgezegd.

4. Notulen van de jaarvergadering 7-11-2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen, alleen KF = kaasfondue. 

5. Kaasfondue terugblik
Hulde aan de KF-commissie, zegt Hester. Alleen was er zondagmorgen niemand om te 
helpen. Voor de volgende keer beter regelen.
Renate gaat regelen dat Joske een grote bos bloemen krijgt.

6. Volwassenen Voorstelling Neil Simon
Regie: Gerro, Hesther en Renate
Productieassistent: Jiska
Coördinatie vormgeving: Annemiek
Grafische ondersteuning: Johannes
Try-out op 5 juni 2019-06-15
Avondvoorstelling: 6,7,8,9, juni
Matinee: 10 juni
Na matinee zal worden opgeruimd.

7. Artistieke Commissie
Ben heeft zich teruggetrokken uit de AC. 
De AC komt dit jaar veel vaker bij elkaar en wil veel lezen. Ze krijgen graag input van de 
leden, zodat ze gericht kunnen lezen. Titel, schrijver…
Je kunt ons (Gerro, Hesther, Johannes, Anka en Renate) direct mailen of aanspreken als je 
wensen of tips hebt. 
Er moet op t8ijd gepland worden ivm subsidies, regie en productie. 

8. Jeugdcommissie
Joke, de regisseuse van de jeugd, heeft de groep gesplitst in 2 groepen van 7. 
13 april zijn er 2 voorstellingen om 15.00 uur en 16.30 uur en Johannes maak de flyer.



9. Vrienden van Iovivat
Jiske, Hanna en Christine zitten in de Commissie Vrienden van.
Hanna heeft zich teruggetrokken en Sanne komt erbij. 
Bij voorstellingen van Iovivat moet “Vrienden van”onder aandacht gebracht worden. 

10. Financiën
Christine vraagt: “Please, is er iemand die penningmeester wil worden?” Ze doet het nu 1 jaar.
Annemiek wil informeel. 

11. Kampeerweekend
Het kampeerweekend is dit jaar op 13, 14 en 15 september in de tuin bij Geesje. Zijn er 
mensen die de inhoud willen bedenken, het willen organiseren? Meld je aan. 

12. WVTTK
Niks

13. Sluiting
Christine sluit de vergadering.


