
Bijeenkomst VvCL 27 november 2022 

Op zondag 27 november 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. 
 
Ongeveer 45 Vrienden waren aanwezig en genoten deze middag van de drankjes en de hapjes, de 
onderlinge gesprekken én vooral van de livemuziek van Poor Ellen Smith. 
 
Het ‘officiële’ deel van de middag werd verzorgd door VvCL bestuurslid Tom Hof. 
 

• Welkom aan alle aanwezigen en speciale dank aan Poor Ellen Smith en geluidsman  
Willy Eggink 

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

• Laatste bijeenkomst VvCL was jaarvergadering in oktober 2021.  

• Eric van der Wal heeft in 2021 het tijdelijk voorzitterschap op zich genomen. Per 27 
november stopt hij definitief. Hierbij is de functie van voorzitter vacant. 
Op dit moment is Eric onder behandeling voor een zwaar traject. Onze gedachten gaan uit 
naar Eric en hem wordt veel sterkte gewenst.  
Graag was Eric persoonlijk bij deze bijeenkomst geweest. Irene leest namens Eric een tekst 
aan de Vrienden voor. 
Eric wordt hartelijk bedankt voor zijn geweldige bijdrage in de afgelopen 7,5 jaren. 

• Irene Strikker, een altijd op de achtergrond en vanaf het eerste uur aanwezige belangrijke 
kracht voor de VvCL, gaat met ingang van vandaag helaas ook de stichting verlaten. 
Ook Irene wordt bedankt voor haar geweldige inzet. 

• De taak als secretaris is inmiddels overgenomen door Sely Paliama-Huwaë. 

• Cor van Bavel heeft tijdelijk het bestuur weer ondersteund. In het voorjaar moest hij wegens 
een te drukke agenda de taken neerleggen. Op de achtergrond is hij echter nog steeds actief. 

Vanaf het nieuwe jaar wordt hij een belangrijke schakel tussen de Vrienden en Café de 
Cactus. Hij zal met name taken in de communicatie en afstemming op zich nemen. Erwin zal 
hierdoor hopelijk iets ontlast worden.     

• Gerbert Egberink is onze penningmeester.  

• Liesbeth en Tom zijn het afgelopen jaar toegetreden tot het bestuur om taken op te vangen 
als Algemeen bestuurslid.   

• De Stichting is op dit moment op zoek naar een voorzitter. 

• Na de zware periode in corona tijd heeft de programmering van de live concerten een 
enorme vlucht genomen. Bandjes stonden te popelen om weer op te treden. Afgelopen jaar 
zijn er een record aantal live concerten geweest (bijna 200). Soms mede mogelijk gemaakt 
door Vrienden van Cactus Live d.m.v. een financiële ondersteuning. 

• Daarnaast is de constructie, waarbij je als Vriend in de pre-sale én vaak ook nog met korting  

tickets kon kopen, een mooie formule gebleken. Steeds meer Vrienden maken gebruik van 
deze mogelijkheid. 

Café de Cactus geeft soms korting aan Vriendenconcerten én de Vrienden dragen soms bij 
aan concerten waarvan wij het bezoek mogelijk willen maken door een bijdrage bij het kopen 
van de tickets 

• Echte Vriendenconcerten alleen voor Vrienden zijn er het afgelopen jaar niet geweest. Mede 
doordat dit in de drukke programmering bijna niet haalbaar was. Komend jaar wil VvCL daar 
wel weer het e.e.a. in gaan doen. We denken daarbij aan bijzondere Vriendenconcerten met 
speciale thema’s. 

 



• Op dit moment heeft de Stichting 100 Vrienden (donateurs). Daar zijn we heel blij mee en we 
hopen nog steeds door te groeien. 

Alle Vrienden zijn nu donateur van 1 januari t/m 31 december. Instappen kan met korting. 
Bijvoorbeeld in mei krijg je 4 maanden korting, daarna betaal je per jaar. Meer informatie 
over de contributieregeling is terug te vinden op de website. 

• De donatie staat nog steeds op € 75,- per jaar en is geheel vrijblijvend. (Het is geen 
lidmaatschap. Een stichting kan namelijk geen leden hebben)  

• Op dit moment is Vrienden van Cactus Live een financieel gezonde stichting met enige 
reserve. Ook gaan we komend jaar ons weer inzetten om weer kwalitatieve muzikale live 
concerten mogelijk te maken. 

• De aanwezigen hadden geen vragen tijdens de rondvraag. 

• Namens het bestuur wensen wij iedereen nog een hele mooie middag en hopen jullie 
regelmatig te zien tijdens de live concerten.  

• Na afloop meldde zich een mogelijk geïnteresseerde in het voorzitterschap. Een gesprek zal 
volgen. 
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