
Bijeenkomst VvCL 17 oktober 2021 

Op zondag 17 oktober organiseerde de Stichting Vrienden van Cactus Live (VvCL) een bijeenkomst in 
cultuurpodium de Cactus. 
 
De middag had een tweeledig doel: 

1. Informele kennismakingsmiddag met Vrienden onderling én de mogelijkheid voor 
buitenstaanders zich te informeren over de VvCL. 

2. Delen van informatie met de Vrienden door het bestuur. 
 
Een kleine 40 Vrienden waren aanwezig en genoten deze middag, na een lange periode van stilte 
i.v.m. de coronabeperkingen, van de onderlinge gesprekken, de drankjes en de hapjes én vooral van 
de leuke livemuziek van het jonge trio Green Valentine. 
 
Het “officiële” deel van de middag werd verzorgd door VvCL bestuurslid Eric van der Wal: 
 

• Welkom aan alle aanwezigen en speciale dank aan trio Green Valentine. 

• Eric doet verslag van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar: 

• Laatste bijeenkomst VvCL was jaarvergadering in september 2020. Er zijn toen nieuwe 
kandidaten voor het bestuur gevonden en in de periode erna is een nieuw bestuur 
geformeerd. 

• Door omstandigheden moet de huidige voorzitter, Han Holtkamp, zijn functie opgeven.  
Eric van der Wal heeft in de laatste bestuursvergadering het tijdelijk voorzitterschap op zich 
genomen. Eric deelt mee dat het bestuur zoekt naar een nieuwe voorzitter, bij voorkeur 
iemand die thuis is op bestuurlijk niveau i.v.m. kennis van regelingen, subsidies en 
sponsoring.  Gegadigden kunnen zich aanmelden bij het bestuur. 

• Irene Strikker, plaatsvervangend secretaris, heeft eerder aangegeven te willen stoppen met 
deze functie.  In de afgelopen bestuursvergadering is besloten dat Sely Paliama-Huwaë deze 
taak gaat overnemen. 

• Erik van der Meulen, scheidend penningmeester, zal worden vervangen door Gerbert 
Egberink. 

• Cor van Bavel zal weer deel uitmaken van het bestuur als algemeen bestuurslid, vooral op 
het gebied van administratieve ondersteuning (ledenadministratie). 

• M.b.t. de programmering van VvCL concerten geeft Eric aan dat er steeds meer wordt 
samengewerkt met de Cactus, eigen VvCL concerten vooral aan begin en eind van “seizoen”. 

• Eric geeft uitleg m.b.t. voordelen van Vriendschap:  Mogelijkheid tot gratis Vriendentickets 
bij “low-budget” concerten, korting op entree bij duurdere concerten en “pre-order” info via 
inlog op Cactus ticketpagina.  Deze mogelijkheden zijn exclusief voor VvCL-leden. Tevens is 
het deel uitmaken van de groeiende groep liefhebbers van livemuziek én de Cactus een 
belangrijke verbindende factor. 

• M.b.t. de financiële situatie/contributie geeft Eric aan dat het bestuur naar een vast moment 
wil van het verlengen van Vriendschap. Gekozen is voor een vol kalenderjaar, op dit moment 
zal een lidmaatschap dus duren t/m 31 december 2022.  Vrienden die nu hun lidmaatschap 
verlengen zijn dus tot die datum Vriend, dit geldt ook voor nieuw toetredende Vrienden. 
Een formele uitleg over de contributieregeling zal z.s.m. worden gepubliceerd op de website. 

• N.a.v. de rondvraag geeft Tom Hof aan interesse te hebben in toetreding tot het bestuur. Eric 
zal hierover een gesprek met hem hebben. 
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