Jaarvergadering en -afsluiting

Stichting Vrienden van Cactus Live 2019/2020

Op zondagmiddag 20 september heeft de jaarvergadering van Stichting Vrienden van Cactus Live
plaatsgevonden. De vergadering was in eerste instantie op zaterdag 20 juni gepland, vanwege de
coronamaatregelen is deze destijds verplaatst.
De bijeenkomst werd gehouden op het terras van de (tijdelijke) nieuwe locatie: Muziek en Proef
Lokaal De Cactus, Hazemeijer Complex gebouw C05, F. Hazemeijerstraat 350 te Hengelo.
Van de 93 geregistreerde vrienden waren 34 vrienden tijdens de vergadering aanwezig.
Dit jaar bestaat de Stichting Vrienden van Cactus Live 5 jaar. Na het officiële gedeelte hebben we aan
dit jubileum aandacht besteed en het met een hapje en een drankje gevierd.
Aansluitend konden de vrienden gratis het live concert van Ruben Hoeke & Edgar Koelemeijer
bijwonen.

Mededelingen bestuur
Huishoudelijke mededelingen
- In verband met de coronamaatregelen werd iedereen verzocht om op dezelfde plek te blijven
zitten. Bediening neemt bestellingen op.
- Vrienden kreeg 3 gratis consumptiebonnen en een panini (verzorgd door Evento Perfetto).
- Verslag 2018/2019 was ter inzage op de website en is ter kennisgeving goedgekeurd.
Terugblik 5 jaar VvCL
Plaatsvervangend voorzitter Eric van der Wal gaf een bloemlezing uit 5 jaar Vrienden van Cactus Live.
Van oprichtingsdoelstelling tot heden, met o.a. leuke anekdotes over een aantal roemruchte
concerten.
In de afgelopen 5 jaren hebben we 62 concerten kunnen organiseren. Daarnaast zijn er ook enkele
concerten i.s.m. de Cactus en/of Popeye georganiseerd.
Als stichtingsbestuur hebben we, behalve het organiseren van concerten niet stilgezeten. We zijn, om
de administratie overzichtelijk te houden, gebruik gaan maken van Money Bird (financiën) en
Perfectview (ledenadministratie). PR en informatievoorziening zijn geüpdatet met Facebookpagina,
eigen website, twitteraccount en tweemaandelijkse nieuwsbrief.
Daarnaast kunnen vrienden met hun eigen account tickets bestellen via Stager (www.decactus.nl).
Verder zijn we ruim een jaar bezig geweest met het verkrijgen van een ANBI-status. Helaas was een
van de voorwaarden van het verkrijgen van die status dat we de samenwerking met Muziekcafé de
Cactus voor een goot deel zouden moet loslaten. Omdat het bestuur, met name denkend aan onze
verbondenheid met de Cactus, dit geen goede ontwikkeling vond, hebben we de aanvraag voor ANBIstatus ingetrokken.

Vriendenaantal
We naderen de ooit als streefdoel gestelde 100 Vrienden. Daar zijn wij als bestuur erg blij mee.
Het bestuur heeft voorzichtig vastgesteld dat er mogelijk een verschuiving plaatsvindt naar het Vriend
worden van de Cactus, maar dan in algemene zin. Dat wordt toegejuicht. Het doel is uiteindelijk nog
meer mogelijkheden te creëren om zoveel mogelijk kwaliteitsconcerten en artiesten naar ons podium
te krijgen. We zullen dan ook meer in samenwerking met de Cactus organiseren.
Muzikaal verslag 2019/2020 en vooruitblik
De concerten worden georganiseerd met nadruk op originaliteit, eigenzinnigheid, kwaliteit en
(regelmatig) internationale allure.
We hebben dit seizoen 9 concerten kunnen organiseren. Het laatste concert was Isa Zwart en band
op 7 maart. Daarna kwam de Coronamaatregelen. Een viertal concerten kon derhalve niet doorgaan.
Om de Vrienden tegemoet te komen is het lidmaatschap met 3 maanden verlengd.
We hebben in deze periode wel naar alternatieven gezocht.
Voorbeelden hiervan zijn:
- 20 VIP kaarten voor Rauw & Teder
- Livestream Dilana
- Duo tickets H.J. Bökkers en Remco Keizer, Body and Soul en Pete Morton.
- Concert Ruben Hoeke & Edgar Koelemeijer
- 2 gratis tickets per vriend voor Nol Havens
De huidige situatie van de regelgeving en toekomstige beschikbaarheid van de Cactuslocatie maakt
planning voor 2021 moeilijk, daarom voorlopig kiezen voor zekerheid tot eind december.
Inmiddels vastgelegd:
- vrijdag 9 oktober:
- 19 oktober:

Oscar Benton en Johnny Laporte (met enkele gasten)
Martha Fields trio (USA) i.s.m. de Cactus

Op de website onder de agenda zijn alle georganiseerde concerten terug te vinden.
Het nieuwe overzicht komt in de Nieuwsbrief begin oktober.
Financieel verslag
De penningmeester geeft informatie over de financiële situatie. Het financiële verslag kan ter plekke
door vrienden ingezien worden.
Eindstand seizoen 2019-2020: 329,16 Euro. Dit bedrag wordt meegenomen in het nieuwe seizoen.
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.
Het moment van betaling is de ingangsdatum. Vrienden zijn vervolgens een jaar Vriend van de VvCL.

Mutaties bestuur
Het bestuur is van mening dat na 5 jaar een bestuurswisseling wenselijk is. Dit om ook nieuwe
vrienden de mogelijkheid te bieden om toe te treden tot het bestuur.
Huidige bestuurssamenstelling
- Jan Krakers (voorzitter)
- Erik van der Meulen (penningmeester)
- Irene Strikker (secretaris)
- Eric van der Wal (algemeen bestuurslid, programmering en techniek)
- Cor van Bavel (algemeen bestuurslid, ledenadministratie)
- Robert Ritmeester (algemeen bestuurslid, financiën)
- vacant
De huidige bestuursleden kunnen/willen aftreden, maar als functies vacant blijven zijn zij bereid
voorlopig aan te blijven.
Het bestuur moet statutair bestaan uit 5, 7 of 9 personen.
Aanmeldingen voor het bestuur
Voorafgaand aan de vergadering hebben drie personen zich aangemeld, namelijk:
- Han Holtkamp
- Tonny Stavenuiter
- Gerbert Egberink
Geen van de aanwezigen had bezwaar tegen bovenstaande kandidaten.
Tijdens de middag hebben zich nog drie enthousiaste vrienden gemeld.
Alle zes geïnteresseerden worden uitgenodigd voor de eerstvolgende bestuursvergadering.
De doelstelling en toekomst van de Stichting worden o.a. besproken en de diverse bestuurstaken
worden verdeeld.
Het nieuwe bestuur wordt dan via mail aan de vrienden gepresenteerd.
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