Notulen ledenvergadering 02-09-2022
Aanwezig:
Bestuur:

Lies van den Boomen, Niels Leeuwerink, Bart van Dijk, Loet Snijders, Len
Kromkamp, Willem Jansen

Leden:

Syb Meijer, Wesley Smits, Jochem Claessens, Lenneke Snijders, Marlie Berkers,
Stan Wijnen, Teuntje van Heugten

Te laat:

-

Afgemeld:

Niek Manders, René van Pol, Stan Waals

1. Opening
Vergadering wordt geopend om 21:31 uur.
Mededelingen:
Niet iedereen van het bestuur is aanwezig.
Niek en Lies gaan uit ’t bestuur.

Marlie Berkers en Stan Wijnen melden zich aan voor het bestuur.
2. Secretariaat
Geen bijzondere post. We hebben aanzienlijk meer leden erbij gekregen. Exacte aantal
moet nog even nageteld worden.
3. Financiën
- We staan er goed voor.
- Alles wordt alleen wel duurder, dus: meer zuipen.
- Ledengeld wordt binnenkort geint.
4. Verbouwing/beheer
- Er wordt nog hard gewerkt aan de afwerking van de patchkast. Marlie wil dit graag
met een collega afmaken. Super, hier moet alleen nog even met René afspraken over
gemaakt worden.
5. Programmering
- 16-09: Jonosh in Space
- 25-09: Tipi x Jonosh
- 14-10: Jonosh en de Draak
- 28-10 t/m 30-10: 50 Jarig bestaan
- 11-11: Halloween
- 18-11: Cymbaline + Support

6. Vrijwilligers
- We hebben nieuwe vrijwilligers.
- 17-09: Vrijwilligers dag! We beginnen om 11:00 uur. Loet heeft alle vrijwilligers
persoonlijk een berichtje gestuurd om je aan/af te melden. Zo niet, meld je dan even
bij Loet a.u.b.
7. PR
- Mocht iemand Niels willen helpen, laat dit even weten. Dit is altijd welkom!
- Als je een plek weet waar we Jonosh goed kunnen promoten: we hebben altijd
posters over en deze mag je gratis meenemen om op te hangen.
- Website: We hebben een nieuwe website! Len geeft via de beamer een presentatie.
www.jonosh.nl
8. Drank
- Fristi is uit het assortiment. Dit werd te weinig gedronken.
- Er zijn meerdere wijzingen in het drankassortiment. Zier hiervoor de drankenlijst in
Jonosh, of op de website.
- Vraag: Is er nog gekeken naar de krattenrekjes om de kratten achter de bar beter op
te bergen? Ja, alleen pastte deze niet goed. We laten het voor zoals het is.
9. Nixnewz
- 26 november is de eerste bijeenkomst.
10. Nieuwe bestuursleden
- Marlie Berkers en Stan Wijnen komen in het bestuur. Aangezien Niek en Lies beide
eruit stappen, hoeft er niet gestemd te worden.
11. Rondvraag
Loet wil Jonosh TV graag weer tot leven brengen. Wellicht met Jonosh in Space al. Willem
wil iig graag filmen.
Stan: Hoe zit het met het fotograferen tijdens bandavonden? - Rob Geboers gaat, zoals
voor de verbouwing, weer fotograferen. Niels kent enkele mensen uit zijn studie die
wellicht ook interesse hebben.
Teuntje: Ik wil graag helpen met het inrichten van de artiestenruimte. - Bart en Teuntje
gaan hier samen mee aan de slag.
Is een vaste schoonmaakploeg die doordeweeks een keer schoonmaken iets? - Hier
wordt naar gekeken.
Syb & Teuntje: D&D en Trading Card Game avonden in Jonosh? - Hier wordt naar
gekeken.
12. Afsluiting
De vergadering wordt om 22:41 afgesloten met een rondje.

