Vereniging Artishock
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 18 maart 2016
Aanwezig:
Bestuursleden: Harm Jan Luth (voorzitter), Emily Heijna-Merkus (secretaris, notulist), Hugo
Heijna (penningmeester), Hans Crane, Anton van Kolfschoten, Cees Paul en Ineke van
Vlierden-Smit.
Tevens aanwezig: 32 leden volgens de presentielijst.
Afwezig met kennisgeving: Ineke Talen en Mieke Wennekes
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken
Voorzitter Harm Jan Luth opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen
hartelijk welkom. Er zijn twee berichten van verhindering ontvangen.
Allereerst herdenkt hij het in 2015 overleden lid van de vereniging Astrid van Beers en
de overleden donateur mevr. Jonkers-van Leusden.
Er zijn verder geen mededelingen. Wel refereert voorzitter Harm Jan Luth graag aan
de voorbereidingen voor het komende jubileumjaar die inmiddels in volle gang zijn:
we zijn van plan er iets moois van te gaan maken. Tevens uit hij zijn hartenwens, n.l.
het ledental tot tenminste 500 uit te kunnen breiden in het jubileumjaar. Zijn oproep
luidt dus: probeer allemaal nieuwe leden te werven, je vriend of vriendin, je buurman
of je buurvrouw, maak ze lid!
2. Verslag van de ledenvergadering op 28 maart 2015
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de ledenvergadering van 28 maart
2015 en dit wordt derhalve ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan de notulist.
3. Jaarverslag 2015 en jaarplannen 2016/2017 van bestuur en werkgroepen
Namens het bestuur dankt secretaris Emily Heijna de voortvarende wijze waarop alle
coördinatoren van de werkgroepen en andere actieve leden de kopij voor het
jaarverslag 2015 hebben ingediend. Het jaarverslag is weer een representatie
geworden van zowel alle noodzakelijk klussen die altijd moeten worden verricht om
een vereniging als de onze draaiende houden en van alle mooie activiteiten die we dit
jaar weer met elkaar hebben georganiseerd.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen zodat het jaarverslag 2015 onveranderd
kan worden vastgesteld.
4. Toelichting op de financiële opstellingen door de penningmeester
Penningmeester Hugo Heijna licht enkele markante ontwikkelingen en situaties toe:
Prestaties werkgroepen
Het Filmhuis startte negatief maar wist dit toch weer snel om te buigen naar een mooi
positief resultaat en is er tenslotte heel goed uit gekomen. De werkgroep Blues viel
wat tegen, wat altijd kan gebeuren. Goede afspraken voor het verdere traject hebben
inmiddels al weer tot betere resultaten geleid. Upstairs was als vanouds flink negatief,
een van de redenen waarom we met deze werkgroep zijn gestopt.
Aanschaffingen
Er zijn o.a. nieuwe spots voor de grote zaal, nieuwe speakers en een nieuwe koelkast
aangeschaft. Dit heeft niet tot een merkbaar negatief resultaat geleid.
1

Kees Waagmeester spreekt zijn respect uit voor het jaarverslag maar zou op de
punten ‘onderhoud en vernieuwing’ en ‘kosten activiteiten vereniging’ graag meer
detaillering en verduidelijking zien in het jaarverslag. Hugo licht toe dat naast de al
genoemde aanschaffingen b.v. ook ons aandeel in de standaardkosten voor
brandbeveiliging en onderhoud van de lift jaarlijks terugkomen. Verder zijn de kosten
voor de algemene verenigingsactiviteiten b.v. gegaan naar artiestenvergoedingen voor
de JazzKits en de JazzClub en naar Koningsdag. Welke mate van detaillering in het
jaarverslag tenslotte moet worden gekozen zal nog worden overdacht.
Kees roept tevens iedereen op tot meedoen aan de Vriendenloterij.
5. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie 2015, bestaande uit Rob van Es en Marianne van der Lingen,
brengt bij monde van de secretaris verslag uit.
Geconstateerd is dat de penningmeester de administratie zeer zorgvuldig uitvoert en
alle mutaties en transacties volledig zijn verantwoord in de administratie.
Daarom heeft de commissie geconstateerd dat er geen opmerkingen over de financiële
stukken zijn en adviseert zij de Algemene Ledenvergadering de jaarstukken goed te
keuren en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid van
het jaar 2015.
Het schriftelijk verslag van de Kascontrolecommissie 2015 zal worden toegevoegd aan
de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2015.
De vergadering accordeert de décharge voor het bestuur over het verslagjaar, met
applaus voor het gevoerde beleid.
Beide leden van de Commissie worden vervolgens bedankt voor hun werkzaamheden.
Tot leden van de Kascontrolecommissie 2016 worden gekozen Marianne van der
Lingen en Eva Goorhuis.
6. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van
 Jaarverslag van bestuur en werkgroepen
 Jaarrekening 2015 inclusief de balans
 De definitieve begroting voor 2016
6.1 Het Jaarverslag van bestuur en werkgroepen: wordt goedgekeurd.
6.2 De Jaarrekening 2015 inclusief de balans: wordt goedgekeurd.
6.3 De definitieve begroting voor 2016: wordt goedgekeurd.
7. Bestuursverkiezing
De bestuursleden Hans Crane, Cees Paul en Emily Heijna-Merkus zijn aftredend en
herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en deze drie bestuursleden worden
derhalve herkozen.
8. Bestuurszaken
Voor Koningsdag proberen we tot een nauwere samenwerking te komen met Museum
Soest en en het Groot Gaesbeeker Gilde. We zijn nog in gesprek over de conceptstatuten van een op te richten vereniging van deze drie partijen.
Ter gelegenheid van ons jubileum wordt door een werkgroep onder leiding van Bart
van der Wal een Jubileumboek samengesteld.
Artishock heeft niet alleen een website maar is ook actief op Facebook. Cees Paul
beheert deze pagina en deelt met ons enige statistische gegevens over
bezoekersaantallen en samenstelling van het bezoek.
Op het gebied van Sociale Hygiëne hebben we goede resultaten geboekt. In 2014 al
volgden vele barmedewerkers de noodzakelijke cursussen en in 2015 hebben we alle
benodigde vergunningen verkregen. Binnenkort zijn er weer twee cursusavonden voor
onze aspirant-barmedewerkers.
De voorbereidingen voor Koningsdag 2016 zijn onder leiding van Andries in volle gang
en er zijn veel activiteiten te verwachten.
Achter de schermen doen Ot Jonkers en Ton Dubbers ook heel veel klussen, m.n. op
technisch gebied.
Heel erg bedankt voor wat iedereen doet.
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9. Royementen
De voorzitter noemt de namen van hen waarvan het lidmaatschap vanuit de
ledenadministratie is voorgedragen als op te zeggen namens de Vereniging wegens
het niet nakomen van hun financiële verplichtingen. Deze leden worden vervolgens
geroyeerd.
10. Rondvraag en sluiting
Hugo biedt namens het bestuur bloemen aan aan Thea Prinsen. Vanaf de oprichting is
zijn bij de vereniging betrokken en altijd in een voor haar kenmerkende bescheiden
rol.
Jozé vraagt naar de status van de defibrillator. We kregen deze jaren geleden gratis
maar het contract is nu opgezegd. Dit omdat onderhoud eraan erg duur is en het geen
verplichting is er een in huis te hebben.
Dick Koblens, onze huisdichter, leest een gedicht van zijn hand, getiteld “Het
zevenmaalzeven-sentiment”, voor. Graag zou hij ook weer een literaire poot binnen de
vereniging zien ontstaan. De SLAS doet op dit gebied echter al veel en we werken
goed samen.
Martijn informeert hoe de klemtoon ligt bij de naam Artishock. Dat blijkt erg
persoonlijk interpreteerbaar.
Tenslotte bedankt Harm Jan onze huismeester Semmy voor zijn brede inzet voor de
vereniging: heel erg bedankt!
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur onder dankzegging aan alle
aanwezigen en nodigt deze uit voor een gezellig samenzijn in de Soos alwaar genoten
kan gaan worden van een hapje en een drankje en van de muziek van het trio De
Bubbles.
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