
Notulen van de Algemene Leden Vergadering op donderdag 13 februari 2020 

in it Haske te Joure. 

Aanwezig: Wolter Overwijk, Wim Bosch, Feikje de Boer, Ger Rous, An Wilman, Agetha Put, 

Joke de Vries, Ytje Boschma, Klara Tijsma,. Jan de Jong, Klaasje Postma, Attsje Botter, 

Jantsje Visser, Joost Spoor, Sjoukje Vissser, Els Swart, Ciska Terra en Jan Wessels 

Afwezig met afmelding; Janny Bijlsma, Joukje Brouwer, Janny Smit, Marianne Zon, Dora 

Wijnja, Tineke Hogeveen, Marina Stuiver, Ymkje Fluitman, Boukje Veltman. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De afwezigheid van de 

penningmeester is tijdig gemeld en roept geen bezwaren op.  

 

2. Notulen ALV 31-10-2019 

Pagina 1; geen op-/aanmerkingen. Goedgekeurd 

Pagina 2; idem  

     De voorzitter meldt dat het ingekomen stuk van de vorige ALV over eventuele  

     wisselende speeltijden is geparkeerd. Wordt t.z.t. weer opgepakt. 

     Tevens wordt gemeld dat onze docent Janna Lammers heeft aangegeven het  

     lesseizoen nog volledig beschikbaar te zijn.  

     De lesindeling voor het volgende seizoen wordt ook weer met Janna afgestemd, 

     waarbij dan ook het punt van de les- en speeltijden wordt meegenomen.  

Pagina 3; geen op-/aanmerking. Goedgekeurd. 

Pagina 4; de typefout is opgemerkt en wordt hersteld.  

 

Hiermee zijn de notulen definitief vastgesteld.  

 

3. Ingekomen stukken 

Van het samenwerkingsverband “It Lokaal” in Joure is een vragenlijst ontvangen om de 

eventuele interesse en realisatie van “It Brûsplak” – een ruimte voor Jouster culturele 

verenigingen – te inventariseren.  

De secretaris schetst in het kort het ontstaan van het initiatief en hoe wij als vereniging hierin 

geïnteresseerd/betrokken zijn.  

Aan “It Lokaal” is door het bestuur aangegeven dat onze vereniging graag geïnformeerd blijft 

over de ontwikkelingen, maar voor het realiseren van de plannen geen wezenlijke bijdrage 

kan leveren. Wij kunnen op dit moment niet aangeven of er tegen die tijd behoefte is aan 

gebruikmaken van een ruimte.  

 

Aan Ger Rous wordt gevraagd of zijn ingekomen mail bij het volgende agendapunt besproken  

mag worden.  

Ger is hiermee accoord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Evaluatie 
 - over het verloop van het winterseizoen geeft de vergadering aan hierover tevreden te  

   zijn 

 - ook over de locatie klinkt een grote tevredenheid  

            - samenspelen 

               Er ontstaat een levendige discussie, waarbij zaken concreet worden benoemd en er  

               ook hardop wordt gedacht in oplossingen.  

               Onder unanieme dankzegging aan An Wilman voor haar mooie, bruikbare  

               speellijsten, wordt er gevraagd om enkele praktische aanpassingen, met name voor  

               de beginnersgroep. Deze groep heeft er immers al een lesuur opzitten op het moment    

               dat het samenspelen begint.  

               Om het deelnemen ook voor deze groep aantrekkelijk te houden wordt  

               voorgesteld om de lijst te beginnen met enkele makkelijk speelbare nummers, 

               gevolgd door een variatie in moeilijkheidsgraad.  

               De verwachting is dat het op deze manier voor alle deelnemers aantrekkelijk blijft      

               om mee te doen. 

              .  

              Ingekomen stukken 

              Ger Rous leest zijn ingezonden mail voor, waarin hij aandacht vraagt om na te  

              denken over een systeem van wederkerigheid in het samenspelen. Om een  

              muziekstuk goed in de vingers te krijgen, is repeteren een significante factor.    

              Wellicht zouden de speellijsten op zich ook een repeterend karakter kunnen krijgen. 

              Zo zou je op de 5
e
 speelavond de lijst van de 1

e
 speelavond kunnen herhalen. 

 

              Over het onderdeel “samenstellen speellijsten” heeft An gezegd daar aandacht aan te       

              besteden,  waarbij ook nogmaals en nadrukkelijk het open karakter daarvan werd    

              benadrukt.  

  Alle spelers worden dan ook nogmaals van harte uitgenodigd zijn/haar wensen;  

              vragen; suggesties voor het samenspelen en/of de samenspeellijsten kenbaar te     

              maken. Er wordt naar je geluisterd.  

              Het samenspelen  is immers VOOR en DOOR alle leden.    

 

              Op het moment van schrijven heeft het bestuur alle leden een kort verslag in de mail  

              gestuurd over de structuur van leidinggeven tijdens het samenspelen.  

              Deze mail wordt als bijlage bij de notulen gevoegd.  

 

5. Financiën 
Mede door het aantal nieuwe leden staan onze financïen er goed voor.  

 

6. Zomerkalender 

De diverse zomerse gelegenheden passeren de revue. De secretaris meldt dat de data voor de  

verschillende evenementen, zodra bekend, in de groepsapps worden aangekondigd.  

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Ontwikkelingen website 
Omdat de Aziatische hiëroglyfen op de website hardnekkig bleven terugkomen, heeft onze 

webmaster Doety samen met zoon Alec een kompleet nieuwe website gebouwd.  

DANK EN HULDE!!!!! 

 

 

Het verschil o.a. is dat de bibliotheek in een One Drive-omgeving staat, waar de site naar 

doorlinkt. In deze omgeving is het veel simpeler muziekstukken toevoegen.  

De secretaris van de secretaris heeft aangegeven dit op zich te nemen, om daarmee de 

bibliotheek periodiek te updaten.   

 

 

Daarnaast is er een tab “met dank aan” onder “Links” geplaatst, om o.a. onze “sponsoren” 

te noemen.  

Verder meldt de secretaris dat onze statuten; het huishoudelijk reglement en het rooster van 

aftreden binnenkort op de site worden geplaatst.  

  

8. W.v.t.t.k./rondvraag 

Geen vragen/opmerkingen 

 

9. Sluiting en SAMENSPELEN!!!!!  
                 

                

 

              

 

 


