Jaarvergadering Toneelvereniging Foarut en Efterut 16-10-2013
Aanwezig; Tine, Sjoukje, Coby, Rommy, Anneke, Aleida, Anneke S., Rinny, Anne G., Anne S., Mona
en Inge.
Rinny heet iedereen welkom tijdens de koffie/thee met oranjekoek en verteld dat Eva oma is
geworden!

Verslag kascommissie
Sjoukje en Arend hebben de kas gecontroleerd en zoals elk jaar, ook nu weer de complimenten voor
onze skathalder Anne S.!

Verslag skathalder
Het wordt steeds moeilijker om “winst” te maken.
Zonder gekke dingen gedaan te hebben is er dit jaar een tekort van ongeveer € 500.-In kas 2012 was er € 4655.-In kas 2013 is er € 4100.—

Notulen 2012
Notulen worden doorgenomen en goedgekeurd, met de volgende op/aanmerkingen;
-Er is aan de gordijnen van het toneel nog niet veel gedaan, alleen haken zijn gerepareerd.
-Voorstel is om als tussenoplossing, klittenband aan te brengen als sluiting, Anneke S. en Tine bieden
spontaan aan om dit te regelen.
(er dient wel overleg plaats te vinden met het stichtingsbestuur)

Voorstel contributie
Langs de deuren gaan voor het innen van de contributie levert steeds minder op.
Beloftes om dit later te voldoen of over te maken worden niet/nauwelijks nagekomen.
Voorstel : geen jaarlijkse contributie, maar een toegangsprijs bij voorstelling hanteren waarbij dit is
inbegrepen b.v.;
Volwassenen (lid) € 6.-Volwassenen (geen lid) € 8.-Kinderen ( 12 tot 16 jaar) € 4.-Kinderen ( onder 12 jaar) gratis
(lid = dorpsbewoners)
Discussie:
- Niet duidelijk wie er wel of geen lid is ( wie is inwonend/thuiswonend/gast etc.)
- alleen toegangsprijs levert misschien minder op waardoor er geld “blijft liggen”
Spontaan aanbod van Rommy en Tine om toch langs de deuren te gaan voor contributie.
Hier zijn wij erg blij mee!
Er wordt nog gekeken of het volgens de statuten is toegestaan om eventueel zonder contributie te
werken en de toegangsprijs als zodanig te hanteren.
Wij komen hierop terug.

Winterwurk 2012/2013
Anne G. laat een trailer zien van Lige is ek en Fak wat er heel professioneel uitziet, nodige hilariteit bij

de herinnering.
Verslag door Rinny voorgelezen is als bijlage toegevoegd.

Vacature Ponghalder
Nog steeds is er een vacature voor deze functie binnen het bestuur.
Anne S. heeft aangegeven dat dit echt het laatste jaar is dus wie hebben er tips of wil toetreden als
ponghalder!

Workshop Top Secreten
Naar aanleiding van de voorstelling van de Top Secreten is er spontaan het idee ontstaan om een
workshop te volgen.
Dit kan worden gedaan voor minimaal 10 personen, maar is nogal prijzig.
Voorstel is om dit te doen voor “de vrouwen van Poppenwier” met wellicht een eigen bijdrage.
Anne G. is nog in onderhandeling over de prijs en we komen hier nog op terug.

Warme Krystjun
De reacties op deze avond liepen uiteen.
Het was wat rommelig en een aantal onderdelen waren niet goed voorbereid.
Door de weersomstandigheden was de glühwein en chocolademelk na afloop in de kerk, erg gezellig!
Het thema van dit jaar is ( in het verlengde van de toneelvoorstelling) “sprookjes”
Verzoek uit de zaal: een echt Kerstverhaal, niet te lang, maar wel met een boodschap!
“Het hoeft niet veel te zijn maar wel goed”!
Het is tenslotte Kerstavond, een moment van bezinning.
Voorstel is om dit jaar wel weer een Kerstverkoop te doen
Anneke wil wel helpen! ( zijn we wederom erg blij mee!)

Toneel 2014
Anne G. geeft uitleg over het nieuwe stuk: “Lang en gelukkig” en laat een trailer zien van het Ro
Theater.
-Uitvoering in het weekend van 07-03-2014.
- het zijn allemaal sprookjes, maar door elkaar gehaald.
-fleurig, pikant en humoristisch zijn een aantal kenmerken.
- 12 rollen (incl. dubbelrollen)
- Jelmer Hoekstra heeft het stuk in het Fries vertaald.
- Sjoukje is bereid gevonden om te helpen met het decor.
- repetities beginnen na de herfstvakantie.
Vraag: wanneer uitvoering, vrijdagavond en zaterdagavond of ook de zondagmiddag een voorstelling.
D.m.v. kaartverkoop de aantallen bezoekers “verdelen” zodat er niet teveel “gaten” zijn in de zaal, dit
is voor de spelers van belang, het speelt tenslotte veel leuker als de zaal goed gevuld is.

Rondvraag:
Rommy vraagt of de prijzen tijdens de verloting van het toneel bijeengebracht zijn door sponsoren.
Dit jaar was dit niet het geval, behalve “de 2e Tak”, een trouwe sponsor!
Voorstel is om voor aankomend toneelstuk toch op zoek te gaan naar wat meer sponsoren.
Er wordt gevraagd of er ook een DVD gemaakt wordt van de opvoering van het toneelstuk.
Dit zou gevraagd kunnen worden aan Reint.

(DVD van “Sjakie”is via het bestuur no beschikbaar. Indien gewenst even contact opnemen met Anne
G.)

Afsluiting
Rinny bedankt iedereen voor hun komst, inbreng en aangeboden hulp!

