Jaarvergadering merke
Aanwezig:
Aleida de Groot, Anne de Groot, Anne schilstra, Anneke Spinder, Richard Twijnstra, Hans de Groot,
Jannig Schilstra, Jan Stavinga, Arend Douma, Joh Damsma, Albert Bijlsma, Sjoukje de Boer, Geartsje
Hofman, Sjouke Blauw, Coby Boomsma, Cees Stavinga, Eeke Blauw, Jimte Abma, Fetze de Groot, Gre
de Boer, hy de vries,

Richard opent de vergadering zoals ieder jaar 20.04 en neemt de agenda door
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
Verslag vorige vergadering
Sjoukje leest de notulen van 2012 voor, vraag van Coby is er nog iets gedaan om de versiering van
het thema film te verkopen. Er is van alles ondernomen weinig reactie er is een deel weg gegaan
omdat het niet meer in een goede staat was. Het mooiste spul is er nog de rest is weggegooid.
Terugblik op merke 2013
Jannig leest het verslag merke 2013 voor. Richard vraagt of er opmerkingen zijn, hij geeft aan dat het
boekje wat ingewikkeld was. Maar alles stond er in voor volgend jaar is het plan het in postervorm
aan te bieden. Anneke Spinder komt de posters vouwen.

Financieel verslag.
Albert deelt de verslagen uit, het is een duidelijk verslag. Geen vragen over het financieel verslag, het
is goed gekeurd door de kascommissie Geertje Hofman, en Joubert Offenga. Joubert bedankt voor de
moeite. Gre de Boer neemt volgend jaar het stokje over en gaat de kas volgend jaar met Geertje
Hofman controleren.

Bestuursverkiezing.
Met het bestuur is afgesproken dat er een omloop systeem is, ieder jaar wordt. We zijn blij dat Eke
Blauw bereid is neemt de plaats van Sjoukje in. Dit wordt met applaus ontvangen.

Vooruitblik op activiteiten 2014
Voorstel van het bestuur is om het anders te gaan doen, voor de playback show is er te weinig
animo. Voorstel van het bestuur een quiz show voor jong en oud bv de jongens tegen de meisjes van

8 tot 80. Gre wil iets actiefs doen dit krijgt bijval, Geertje Hofman Ik hou van Holland. Cees geeft aan
het volste vertrouwen te hebben in het bestuur.

Het thema voor het volgend jaar is HORROR men vreest voor de inzet van Joubert in deze. De ideeën
hierover kunnen beter niet genotuleerd worden.

Rondvraag,
Eeke heeft er zin in!!
Arend geeft aan dat in 1800 de 3e weekend in september was er een zeilwedstrijd op het
poppenwierstermar. Dit is de reden dat de merke in het 3e volle weekend van september valt. Eerder
was de merke vrijdag, zaterdag, zondag, maandag. De merke 2014 is op 26,27,28 september 2014.
Coby, hebben jullie de muziek van afgelopen jaar alweer vast gelegd Van Geeft em, en dan
proberen om het te combineren met de vrijdagavond.
Aleida, het korfballen we hebben er al over gesproken in het bestuur het staat vast voor de merke
2014 op het programma.
Johannes zou het leuk zijn met de merke te filmen om na de vergadering te laten zien. Geertje
Hofman is het leuk om weer eens de filmpjes te laten zien zoals dat ook een aantal jaar geleden is
gedaan. Ook zijn er mooie foto is in omloop leuk om een deze te tentoonstelling te laten zien op de
zondagochtend.

