
Notulen Jaarvergadering Iovivat 10 okt 2019, Cafe Hammingh, Bovenzaal.

Opening:Christine vervangt Carla,die Niels vervangt,maar omdat Carla niet fit is,etc.
Kortom:Christine is vanavond de voorzitter.

Ingekomen stukken:heeft iedereen reeds ontvangen.

Afmeldingen:Jose,Johan,Joske,Anka,Niels,Hesther,Ben,Robbert,Wies,Marjan,Gert
Afwezig zonder afmelding:Gerard,Michiel

Mededelingen:geen

Notulen 26 juni 2019:vragen?
Marleen meldt nogmaals,dat zij bereid is hulp te bieden bij de boekhouding,maar beslist geen 
penningmeester is, dan wel wenst te worden.
Renate vraagt of de foto's inmiddels zijn bijgewerkt,antwoord is nee,de digitale commissie is hier mee bezig.

Jaarverslag 2018/2019:
Renate doet verslag(en toegevoegd)
Jiska doet verslag van de voorstelling:Anders(en toegevoegd)
Nynke doet verslag van de jeugdvoorstelling(en toegevoegd)
Carla doet verslag van de kaascommissie(en toegevoegd)
En iedereen krijgt een hartverwarmend applaus.

Financieel jaarverslag:
Christine doet hiervan verslag met tekst en uitleg over de ingewikkelde constructie waar het bestuur 
tegenaan liep en waar ze uiteindelijk wel uitgekomen zijn.Dik en zeer gewaardeerd applaus, chapeau!(en 
toegevoegd)

Kascommissie:
Verslag van Joske en Marjan,kas is geteld en alles klopt. Opnieuw een groot applaus voor Christine en de 
vergadering verleent decharge aan de penningmeester.
Marjan gaat uit de kascommissie en Roger gaat erin!

Bestuur:
Niels gaat uit het bestuur en de hamvraag nu is :zijn er binnen deze grote club nieuwe aanmeldingen??
Helaas geen aanmeldingen.

Pauze met bitterballen en het dringende verzoek om na te denken wie zich beschikbaar wil stellen voor een 
plek in het bestuur, waarbij er opnieuw een beroep gedaan wordt op iedereen, ook de afwezigen, dat 
lidmaatschap van een vereniging een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee brengt. We zijn met z'n 
allen verantwoordelijk voor de goede voortgang van IOVIVAT.

Bestuursverkiezing:
Er zijn geen aanmeldingen. Niels is nu met vakantie,de eerst volgende keer zal er gepast aandacht besteed 
worden aan zijn voorzittersrol. En er komt opnieuw een mail naar alle leden over de bestuursvacature.

Jeugdcommissie(Maartje,Marleen,Joske):
Er zijn 9 nieuwe aanmeldingen uit Garnwerd. Renate Dokter gaat met deze groep aan de slag. Joske gaat 
informeren in Feerwerd en Ezinge of er nog meer belangstelling is.
Van de groep van vorig jaar gaat niemand door, niet omdat het niet leuk was,maar ze gaan andere dingen 
doen.
Ten overvloede opnieuw gemeld door het bestuur:BEGROTING VOORAF BLIJFT NOODZAKELIJK.

Art.commissie:
Op de website staat de tekst:het huis van Bernarda Alba,dit stuk wil Christine graag gaan regisseren en er 
zijn enthousiaste vrouwen die zich al hebben aangemeld.
Na de herfstvakantie klinkt het startschot en begint het lezen en de rest. W.s.in april/mei 2020 spelen,maar 
ligt allemaal nog niet vast. We gaan in de Blauwe Schuit in Winsum spelen. En Annemiek doet graag de 
kleding.
En voor alle duidelijkheid: het overlegteam bij deze produktie met lijntje naar art.comm. En 
bestuur:Jiska,Renate en natuurlijk Christine



Niels wil graag :Ons kent ons van A.Ayckbourn gaan doen en op hetzelfde moment is daar een 
rechtstreekse verbinding met meneer Smit Duyzentkunst vanuit AirPort Brussel en krijgen we een digitaal 
verslag van de hoed en de rand, m.a.w.14 spelers, veel leuke vileine teksten, pruiken erbij, leuke muziek 
erbij, kortom,dit zou wel es een feestje kunnen worden. Start:begin november.
Maar maar,Christine heeft deze keer eerste keus,daarna Niels.nDan zegt Gerro iets heel lulligs over het 
gekozen stuk van Niels,helaas is dit niet genotuleerd.
Maartje meldt d.m.v.een videobericht ook nog iets over het stuk van Niels.
En voor alle duidelijkheid:het overlegteam bij deze produktie met lijntje naar art.comm.en 
bestuur:Niels,Christine,Johannes.

Gerro licht toe:Challenge/keunstwurk en IOVIVAT (verslag toevoegen)
Wie wil meedoen:Johannes, Christine, Annemiek, Sterre, Regina, Hesther
Wanneer:13 of 14 december a.s.
Waar:Oostum

Voorstelling over Alida Pot, tekst Ben Smit, regie ook?
In deze voorstelling krijgt het werk van Alida Pot een belangrijke plek.
Tekst is er vóór de zomer van 2020, ong.8-10 spelers kunnen meedoen, Johannes doet de videotechniek bij 
deze produktie.
Wanneer:nog niet helemaal duidelijk,eerst de andere 2 producties.

Rederijkerscommissie:
(Regina,Johan,Geesje,Wies)
Afgelopen 2 jaar heeft deze club niks gedaan,er was ook weinig animo bij de laatste bijeenkomst. Regina 
heeft kontakt gehad met Carla(bestuur) en vlgs.Carla zijn er best veel mensen die willen rederijken.
Voorstel:1x per maand tot febr. een rederijkersavond,de comm. komt met een invulling.

Vrienden van IOV.commissie:
Actief voor en rond voorstellingen.

PR.commissie:
Als boven.

Kledingcommissie (Gert,Marjan,Annemiek):
Een dikke veer voor Marjan: heeft 400E.binnengehaald met verhuur?/verkoop van kleding.
Wie en waar het beroemde bosje sleutels is:zie www.iovivat.info

Fotocommissie:
Tineke zegt:geen nieuws van de analoge afdeling.
Gerro zegt:digitaal is er ook niks gedaan, waarvoor Johannes hem hartelijk dankt.

Kaasfonduecommissie:
LAATSTE NIEUWS: fam.Stiekema neemt afscheid,de familie heeft d'r geen zin meer in.
Maar er is wel een kleine verrassing voor Carla, ze krijgt een prachtig fotoboek van het wel en wee van deze 
beruchte familie!

Kampeercommissie:
Huh?Jaja,de beruchte fam.Stiekema meldt zich spontaan aan als de nieuwe kampeercommissie,waarvoor 
3x hoera.

Maar hoe zit het dan nu met het voortbestaan van de jaarlijkse kaasfonduebijeenkomst/drankgelag en 
aanverwante zaken,stopt dat nu,nu Stiekema afhaakt?
Kaasdrager Roger wordt ook even aangesproken en er wordt verder het een en ander gezegd,maar eindje 
besluit: 3de zaterdag van januari vastleggen in de agenda=18 januari
En binnenkort meer duidelijkheid!

Prijzenkastcommissie(Tineke,Johan)
Oude prijzenkast komt uit de kast en er zit 1 medaille in,de rest hangt in een Aldi tas.
Nieuwe prijzenkast is in de schuur beland. Logica in deze commissie is volslagen afwezig,dus niet te 
notuleren.
Wel gezegd:ze zijn in gesprek met de nieuwe eigenaars en de vergadering is op dit moment vol vertrouwen 
wat betr. de goede afloop.

http://www.iovivat.info/


Schimmelcommissie(Gerro,Nynke)
Er is gesopt,geschuurd,geboend en gespoten en er is geen schimmel meer!(in de podiumdelen)

Rondvraag/w.v.t.t.k.
Regina:hoe is het met Wies?(kreeg een nieuwe heup)Goed!
Annemiek:is er nou een kaascommissie???Ja ( Jiska en Tinke en vacature)
Geert Jan:nog net zo'n zootje,ik voel me hier wel thuis!
Magreeth:ik ook
Tineke:ik ook
Gerro:ik ook
Carla:dank voor het prachtige fotoboek!
Hanna:het Peloton speelt Suffragette en oudste kleinzoon Ibbe Bosmans speelt mee!
.


