
 

Jaarvergadering en -afsluiting 
Stichting Vrienden van Cactus Live 2018/2019 

 
 
 
 
Zaterdag 11 mei 2019 heeft de jaarvergadering Stichting Vrienden van Cactus Live plaatsgevonden.  
De bijeenkomst werd gehouden in Café de Cactus, Pastoriestraat 37 te Hengelo. 
Van de 60 vrienden waren er 24 vrienden aanwezig. 
 
Na het officiële gedeelte met mededelingen vanuit het bestuur werd de bijeenkomst afgesloten met 
een barbecue. Afzwaaiend secretaris Rien Mulder trakteerde de aanwezigen op ijs.  
De vrienden kregen aansluitend gratis toegang tot het live concert van The Veldman Brothers. 
 
Mededelingen bestuur 
 
Muzikaal verslag en vooruitblik 
De concerten worden georganiseerd met nadruk op originaliteit, eigenzinnigheid, kwaliteit en 
(regelmatig) internationale allure. 
We blijven proberen ons te onderscheiden van de reguliere programmering van de Cactus 
en eigen karakter van de VvCL te behouden: 
 
Voorbeelden:    

- Hendrix-tribute van Marco Hovius 
- Jazz/Rock met o.a. vader en zoon Courbois 
- Nashville Nights met Jordan Mallory en de Christmas Special 
- Guilande + BluesCats 
- Marcel de Groot 
- Op 22 juni komt daar dit seizoen Bertolf nog bij 

 
Juist mede door de VvCL kunnen deze concerten, die niet vanzelfsprekend op een uitverkochte status 
kunnen rekenen, worden georganiseerd. 
Voor het komende seizoen wordt deze lijn voortgezet. Vooral inzetten op zit/luisterconcerten op 
vooral zondagmiddagen en uitstapjes naar volume-technisch iets gedurfder repertoire op vrijdagen. 
 
Nu al vastgelegd voor 2019/2020: 

- Two Ways Home (Akoestisch duo uit GB)  
- Dyzack  (Erik Hofland, alias Jetkuboj) 
- In onderhandeling met SYA (akoestisch damestrio) over kerstspecial op 22 december 

 
Financieel verslag 
De penningmeester geeft informatie over de financiële situatie. Het financiële verslag kan ter plekke 
door vrienden ingezien worden. 
De bestuursleden hebben zelf 100 i.p.v. 75 Euro betaald en met deze verlenging zijn vriend tot 1 
september 2020. 
 
ANBI-status (ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling) 
De stichting Vrienden van Cactus Live heeft een ANBI-status aangevraagd. Om als culturele ANBI 
aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.  
Bij goedkeuring geeft dit o.a. opties voor subsidies. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Communicatie 
De Vrienden worden in de toekomst op de hoogte gehouden d.m.v. een tweemaandelijkse 
nieuwsbrief. 
Verder gaan we het communiceren verbeteren en is VvCL bereikbaar via Instagram, Facebook, 
Twitter, website en email en een eigen Eventbrite account. De vrienden kunnen op deze manier 
online zelf de gratis kaarten regelen.  
 
Vriendenregistratie 
We hebben geïnvesteerd in het programma PerfectView. Dit programma geeft ons de mogelijkheid 
om de Vriendenadministratie beter bij te houden en te koppelen aan het boekhoudpakket 
Moneybird.  
 
Aanmelden Vriend 
Vrienden kunnen zich net als voorgaande jaren online aanmelden via het aanmeldformulier op de 
website. Daarnaast is het mogelijk om in de Cactus een formulier in te vullen.  
Vriend word je door 75 Euro bij te dragen aan de Stichting Vrienden van Cactus Live.  
 
Wijziging: In de toekomst is het moment van betaling de ingangsdatum. Vrienden zijn vervolgens een 
jaar Vriend van VvCL. (In voorgaande jaren liep het seizoen van september tot september.) 
 
Mutaties bestuur 
Herma Bosveld (januari 2019) en Rien Mulder (met ingang van september a.s.) hebben aangegeven 
te willen aftreden.  
Irene Strikker neemt de functie van secretaris over van Rien Mulder.  
Cor van Bavel komt het bestuur versterken.  
 
Bestuurssamenstelling seizoen 2019/2020 
Jan Krakers (voorzitter) 
Erik van der Meulen (penningmeester) 
Irene Strikker (secretaris) 
Eric van der Wal 
Cor van Bavel 
Robert Ritmeester 
Vacant  
 
 


