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Van de veurzitter
Beste vrienden van oenze umroep,
Ik hope daj goed dizze corona crisis deur e komen bint. Ik schreve al
van een bizunder jaor maor dit hadden wei toch neet verwacht.
Um dat wej en oenze leden helaas tot de zogenaemde risico groep
beheurd, moeten wej veurzichtig wezen en hebbe wej as bestuur
besleuten um eerst niks te organiseren.
Op 20 november hebbe wej Harm en Roelof nog in ’t boek staon.
Dat beslute wej laeter of het deur kan gaon. Wej hebt goeie hoop,
maor daor krieg ie nog bericht over hoe en wat. De meinsen die al
betaeld hebt kunt dan zo hen. Kuj niet dan krieg ie netuurlek oe geld
terogge, maor dan moei dat eem melden bij de penningmeester.
Zo ai ziet verder in dizze Vriendenpraot giet dit jaor de jaorvergaodering op een aandere meniere. Wej gaot er van uut daj er begrip
veur hebt. De penningmeester gef een verantwoording en de kascommissie dut zien verslag. Wej hoopt daw op die meniere decharge kriegt van oe allemaole.
Aj wat weten wilt, wille wej graeg oe te woord staon. Mail mag mor
mit de telefoon mag ook. Mien nummer is (0521) 59 19 61 en dat
van de pennigmeester stiet wel elders in dizze Vriendenpraot.
Zo ak zee: een bizunder jaor en dan moete wej oenz ook anpassen
het is niet aanders. Ik wiens oe allemaol veul gezondheid vanuut
Leggel en hopeluk tot 20 november.

Roelof Koops

Jaarvergadering
Beste Vrienden,
Het jaar 2020 is een heel apart jaar voor wat betreft het met elkaar
omgaan. Dat geldt niet alleen voor de mensen in de zorg of die thuis
moeten werken. Nee iedereen heeft er mee te maken, denk alleen
maar aan het afstand houden. Niks geen geknuffel en gezoen zelfs
geen handen geven. Dat heeft natuurlijk ook invloed op de activiteiten van onze vereniging, de voorzitter heeft dat al aangegeven.
Volgens de statuten moet de vereniging binnen een half jaar na afloop van het verenigingsjaar een ledenvergadering organiseren. Dat
om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Door de
notulen van de laatste jaarvergadering en het jaarverslag van de
secretaris aan de orde te stellen. Ook het financiële jaarverslag en
de begroting dienen ter beoordeling aan de leden worden voorgelegd. Maar gelet op de voorschriften inzake de coronapandemie is
het houden van de jaarvergadering voor 1 november 2020 niet verantwoord. De statuten voorzien niet in deze situatie van onmacht.
Als alternatief heeft het bestuur besloten de leden zoveel als mogelijk is gelegenheid te geven kennis te nemen van het gevoerde beleid.
In deze Vriendenpraot zijn de notulen, het jaarverslag en een toelichting op het financiële jaarverslag en de begroting opgenomen.
Ook de kascontrolecommissie heeft haar werk verricht, waarvan het
verslag is weergegeven. Het bestuur stelt voor om de huidige kascontrolecommissie in functie te laten tot de eerstvolgende normale
jaarvergadering.

Jaarvergadering
Rooster van aftreden na de jaarvergadering 2019:
In bestuur

Aftreden

Roelof G. Koops

2012

2021

Henny van der Veen

2017

2020

Jan Bruins

2017

2020

Johannes J. Venema

2018

2021

Annie Brandsma

2018

2021

Dit jaar zijn mevrouw Henny van der Veen en de heer Jan Bruins
aftredend als bestuurslid. Mevrouw Henny van der Veen stelt zich
herkiesbaar de heer Jan Bruins is niet herkiesbaar.
Het bestuur heeft mevrouw Jeannette Stoffers bereid gevonden zich
beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Het bestuur stelt
voor mevrouw Henny van der Veen te herbenoemen en mevrouw
Jeannette Stoffers te benoemen in de ontstane vacature.
Mocht zich nog een kandidaat melden dan is daar ruimte voor in het
bestuur, deze kan dan op een later tijdstip officieel worden benoemd.
Het bestuur heeft de hoop dat er begrip is voor deze handelswijze in
het belang van de volksgezondheid van onze leden en hun omgeving.

Jan Bruins
Secretaris

Jaarvergadering (vervolg)
Notulen van de jaarvergadering op 16 mei 2019
in de studio te Assen. Aanvang 19.30 uur:
 Aanwezig: 30 personen.
 Afwezig: 2 personen met kennisgeving.
 Voorzitter: Roelof Koops.
Opening:
De voorzitter heet allen hartelijk welkom in het bijzonder directeur
Dink Binnendijk en programmaleider Martin v.d. Veen. Hij stelt vast
dat het afgelopen verenigingsjaar up’s en down’s kende. Het ledental loopt terug wat het bestuur zorgen baart. Ook zijn er nog vacatures in het bestuur. Hij vertrouwt op een prettige vergadering.
Mededelingen en ingekomen stukken:
 Er zijn twee afmeldingen gekomen.
 In Oosterhesselen is eind van de zomer een openlucht spektakelstuk waarvoor kaarten met korting beschikbaar zijn.
Notulen van de ledenvergadering op 24 mei 2018:
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De samensteller wordt bedankt
Jaarverslag secretaris:
Ook bij dit onderwerp worden geen op- of aanmerkingen geplaatst.
De secretaris wordt bedankt, wat met applaus ondersteund wordt.
Jaarverslag penningmeester:
De penningmeester loopt, aan de hand van het cijfermateriaal op
scherm, het verslag mondeling door. De enige vraag die gesteld
wordt is waarom de bankkosten zo hoog zijn. De penningmeester

Jaarvergadering (vervolg)
wijst er op dat elke boekingsmutatie geld kost. De grootste post is
die van de contributie-inning. De penningmeester wordt bedankt
voor het overzicht.
Verslag kascontrolecommissie:
Bij afwezigheid van mevrouw M.S. Groenhof doet de heer G. Kroon
verslag van de controle. Er zijn geen problemen ontdekt daarom
stelt zij voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. Dat wordt met applaus ondersteund.
Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie:
Mevrouw M.S. Groenhof is aftredend. De heer T. Oosting wordt automatisch lid. Er dient derhalve een reserve-lid benoemd te worden.
Na enig nadenken stelt mevrouw H. Blomsma haar beschikbaar met
als gevolg een applaus. De kascontrolecommissie bestaat nu uit de
heren G. Kroon en T. Oosting en reserve mevrouw H. Blomsma.
Begroting 2019/2020:
De penningmeester licht de begroting kort toe. Door zevenendertig
sterfgevallen en tweeënvijftig bedankjes is het ledental teruggelopen
tot 841 personen. Gevolg is derhalve een fors lagere contributie opbrengst. Er worden geen vragen gesteld, zodat de penningmeester
bedankt wordt ondersteund door applaus.
Ontwikkelingen Omroep:
Directeur Dink Binnendijk houdt een uitvoering betoog over de gang
van zaken bij de omroep. Geeft aan dat er enige negatieve reacties
zijn binnen gekomen op de nieuwe programma indeling. Daar tegenover ook enige positieve reacties. De conclusie is dat de omroep
op de goede weg is. Er worden enkele vragen en opmerkingen van

Jaarvergadering (vervolg)
uit de leden geplaatst. Daar wordt serieus op ingehaakt wat niet inhoud
dat de verwoorde zorgen zijn weggenomen. Binnendijk eindigt met het
aanbieden van de speciaal Bartje en een bos bloemen aan de heer
Wim Oosting in verband met zijn vertrek als bestuurslid van de Vrienden RTV Drenthe.

Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Wim Oosting. Er hebben zich
geen kandidaten aangemeld. Er ontstaat dus nog een vacature. De
functies van Wim Oosting worden overgenomen door Jan Bruins (secretariaat) en Annie Brandsma (vriendenpraot). De voorzitter bedankt Wim
Oosting voor het vele werk dat hij heeft verzet voor de vereniging. Hij
was altijd enthousiast en met name vriendenpraot heeft hij de laatste
jaren gestalte gegeven. Wim krijgt bloemen en een cadeaubon aangeboden wat een applaus tot gevolg heeft. In zijn dankwoord rept Wim
van de goede contacten die hij met de overleden voorzitter Wim Barkhuis
had en met de mensen bij RTV Drenthe. Hij heeft er van genoten.
Rondvraag:
 T. Oosting hoopt dat Wim Oosting de interviews voor vriendenpraot
blijft doen.
 De voorzitter geeft een overzicht van het programma voor het komende verenigingsjaar.
Sluiting:
Om 20.40 uur sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging voor
de inbreng en hij roept op om na de pauze mee te doen met de bingo
onder leiding van Aaldert Oosterhuis.

Jan Bruins
Secretaris

Jaarvergadering (vervolg)
Financieel Verslag 2019-2020:
Het financieel verslag van dit jaar laat een positief resultaat van
€ 2.196,00 zien. Dat is natuurlijk geweldig, maar laten we ons niet te
blij maken, want het geeft wel een vertekend beeld. Er is namelijk
voor 1 mei 2020 een bedrag aan entree voor het optreden van Harm
en Roelof binnengekomen van € 1.560,00 waarvan € 402,72 is uitgegeven. Doordat de voorjaarsactiviteit niet door is gegaan is er een
voorlopig voordelig saldo van € 1.157,28 voor deze activiteit. Verder
zijn de kaartjes voor het Openluchtspel in Oosterhesselen gekocht
in februari 2019, en verkocht na 1 mei 2019. Dat betekent dat de
uitgaven (€ 1.100,00) meegenomen zijn in het boekjaar 2018-2019
en de inkomsten (€ 900,00) in het boekjaar 2019-2020. Maar alles
bij elkaar hebben we toch gelukkig nog wel een klein voordelig resultaat.
Aan contributies is er € 6.029,00 binnengekomen, dat is € 409,50
minder dan het vorige jaar. De oorzaak is een terugloop in het ledenaantal. Dat is al een aantal jaren zo en zal naar verwachting ook
doorzetten. Er komen wel nieuwe leden bij, maar dat staat niet in
verhouding tot het aantal leden dat opzegt, soms door overlijden,
maar soms heeft het ook te maken met de leeftijd. Afgelopen jaar
zijn er 25 nieuwe leden bij gekomen, maar hebben we totaal 81 leden uitgeschreven. We hebben nu 781 leden.
De fietsdag is prima verlopen en heeft bijgedragen aan een positief
resultaat. Dat geldt ook voor de najaarsactiviteit, De Straotklinkers.
Samen goed voor een opbrengst van € 257,00.

Jaarvergadering (vervolg)
De algemene kosten, waaronder verzekering, abonnement ledenadministratie, onderhoud website en sponsoring Huus van de Taol
waren € 621,34, dat is € 110,00 lager dan vorig jaar. De bestuurskosten waren € 811,21, dat is € 480,65 lager dan vorig jaar en de
bankkosten bedragen € 276,45 en waren daarmee € 1,45 hoger dan
het vorige boekjaar. Ook hebben we nog € 1,14 aan rente ontvangen. Dat helpt.
Een flinke aanslag op ons budget is de kosten van ons informatieblad Vriendenpraot. De redactie, het drukken en versturen kost totaal € 4.119,10 per jaar. Maar het is wel een prima manier om onze
leden van alle gebeurtenissen en activiteiten op de hoogte te houden.
Bij de begroting 2020-2021 zullen we naast alle reguliere posten ook
rekening moeten houden met de aanschaf van nieuwe ledenpassen.
Uit praktische en financiële reden heeft het bestuur besloten dat de
passen geldig blijven tot 1 mei 2022. De passen zijn begin juni naar
u verstuurd. Bij deze zou ik wel een dringend verzoek aan u allen
willen doen om bij verhuizing of andere wijzigingen dit door te geven
aan het bestuur. Het is soms erg ingewikkeld om het juiste adres te
achterhalen. Er zijn ongeveer 15 brieven terug gekomen. Er ontbreken nu nog twee adressen die ik niet heb kunnen achterhalen.
Mochten er nog vragen zijn of wilt u ergens nader uitleg over, dan
kunt u mij daar altijd over bellen of mailen.

Henny van der Veen
Penningmeester en ledenadministratie

Jaarvergadering (vervolg)
Verantwoording kascommissie:
Op donderdag 25 juni 2020 hebben de leden van de kascommissie
de financiële administratie van de Vrienden van RTV Drenthe gecontroleerd. De administratie was zorgvuldig en netjes gearchiveerd.
“Tijdens deze controle zijn wij tegen geen enkel onvolkomenheid
aangelopen waardoor wij, Tinus Oosting en Gerrit Kroon het bestuur
c.q. de penningmeester decharge verlenen over het boekjaar 20192020.”
Tinus Oosting en Gerrit Kroon hebben toegezegd ook volgend jaar
de kascommissie willen vormen, mevrouw H. Blomsma blijft reserve.

