JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING VRIENDEN VAN DE
TAMBOER OVER HET VERENIGINGSJAAR 1 juli 2017 t/m 30
juni 2018.
Inleiding
Het doel van de Vereniging Vrienden van De Tamboer is:
De belangstelling van de bevolking van de gemeente Hoogeveen en omgeving op te wekken
en levend te houden voor alle activiteiten die in De Tamboer en elders plaatsvinden onder
verantwoordelijkheid van de Stichting Cultureel Centrum De Tamboer.
Wij doen dat in samenwerking met de Stichting Cultureel Centrum De Tamboer door:
a. het verlenen van steun aan het goed functioneren van het Cultureel Centrum De Tamboer;
b. het stimuleren van het gebruik van het Cultureel Centrum De Tamboer;
c. het houden van bijeenkomsten en vergaderingen;
d. alle andere wettige middelen die bijdragen tot de verwerkelijking van het doel van de vereniging.
(Statuten artikel 2 lid 1 en 2 )
Dit gebeurt door het bieden van voordelen aan leden, het mogelijk maken van voorstellingen en het
(mede) organiseren van een scala aan activiteiten, zoals theaterdagen en jaarlijks bezoek aan het
Concertgebouw.
Op 30 juni 2018 telde de Vereniging Vrienden van De Tamboer 1176 betalende leden.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in het betreffende jaar tien maal vergaderd.
Daarnaast zijn er verscheidene bijeenkomsten geweest met De Tamboer over de nieuwe ontwikkelingen
en structuur van De Tamboer. De verschillende commissies hebben vergaderd ter voorbereiding van hun
activiteiten.
Er zijn twee ledenvergaderingen geweest en het verenigingsblad Roffels is 3 keer verschenen.
Samenstelling van het bestuur en kascommissies 2017 -2018
Een aantal werkzaamheden werd tevens gedaan door vrijwilligers en oud bestuursleden.
Bestuur:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Algemeen lid:
Algemeen lid:
Algemeen lid:
Algemeen lid:
Algemeen lid:
Aspirant lid:

Leo Valster
Roelinda Bos
Hilda Slot
Menno van Dorsten (tot 11 oktober 2017)
Marjo van de Werf
Riet Breemhaar
Wim Oostenbrink
Hajé Rundervoort
Herman Smolders

Kascommissie: Mw. M. Kef-Robijn en Mw. N. Dijkman. Als reserve Mw. J. Kooi
Algemene Ledenvergaderingen
De najaarsledenvergadering werd gehouden op 11 oktober 2017. Aanwezig: 59 leden.
Het verslag van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag worden behandeld.
De penningmeester Roelinda Bos licht de exploitatie rekening toe, er waren iets meer kosten omdat wij
een aanmeldfolder voor nieuwe Vrienden hebben laten drukken. We zien het aantal leden helaas iets
teruglopen. De kascommissie constateert dat de cijfers kloppen, een nieuwe commissie wordt benoemd.

Menno van Dorsten is aftredend als bestuurslid en, na al een keer herkozen te zijn, niet herkiesbaar. Wij
zijn hem veel dank verschuldigd en bedanken hem voor zijn vele werk. Hij geeft aan er niet totaal mee te
stoppen, hij zal nog wat activiteiten blijven doen en wil het bestuur te allen tijde helpen.
We hebben een gesprek met Dhr. Herman Smolders gehad. Hij draait al even met ons mee om te
ervaren of het bestuurslidmaatschap iets voor hem is.
De nieuwe directeur van De Tamboer Dhr. Pieter-Bas Rebers is spontaan op deze vergadering aanwezig
en stelt zich aan ons voor.
Na de vergadering bezoeken wij de voorstelling “Brief aan mijn dochter” door Lavinia Meijer en
Abdelkader Benali.
De voorjaarsledenvergadering werd gehouden op 29 maart 2018. Aanwezig 60 leden.
Voorzitter Leo Valster vertelt dat we de hele agenda via een PowerPoint kunnen volgen, dit dankzij Hajé
Rundervoort die deze heeft gemaakt.
De Programmagroep heeft een enquête gestuurd waarin we konden aangeven welke voorstellingen onze
voorkeur hebben. Hier hebben ruim 180 personen op gereageerd, een mooi aantal! Naar aanleiding
hiervan zijn voorstellingen geselecteerd.
Als bestuur hebben we vaak contact met De Tamboer. Er wordt voor het nieuwe seizoen een magazine
uitgegeven welke in Hoogeveen en omgeving huis-aan-huis wordt verspreid. Als bestuur van de Vrienden
zullen wij zorgen dat alle leden buiten deze gemeente ook een magazine per post toegestuurd krijgen.
De penningmeester Roelinda Bos licht het voorstel van de begroting en contributie 2018 / 2019 toe.
We praten over de kostenpost Roffels en ze vertelt dat dit onderwerp op onze eerst volgende
bestuursagenda staat.
Herman Smolders, waarvan we in de vorige vergadering gezegd hebben dat hij ons wil komen
versterken, stelt zich ook voor. Hij draait alvast mee in de programma commissie en in Uitdagend
Hoogeveen.
Er was een oproep gedaan voor een lid met kennis van communicatie. Hierop is nog geen reactie
gekomen. Daarnaast treedt eind van dit jaar onze secretaris af. Hiervoor zijn wij op zoek naar een
opvolger.
Na deze vergadering kunnen we allen genieten van de voorstelling Both Sides Now door Mathilde
Santing.
Afspraken met De Tamboer
Gedurende het seizoen was er periodiek overleg met de directeur van De Tamboer. Deze overleggen zijn
er om elkaar bij te praten over ontwikkelingen bij De Tamboer en bij de Vrienden en afspraken te maken
over de voordelen voor Vrienden. Daarnaast vond er regelmatig overleg plaats met Rudie Reinders van
De Tamboer om de gemaakte afspraken en nieuwe ontwikkelingen vorm te geven.
De activiteiten in 2017/2018
Het afgelopen jaar zijn diverse activiteiten door de Vrienden van De Tamboer (mede) georganiseerd c.q.
(mede) mogelijk gemaakt. De belangrijkste activiteiten zijn hieronder weergegeven.
Dit kon niet zonder de inzet van de vele vrijwilligers, waarvoor onze dank.
-U!TDagenD Hoogeveen
Op zaterdag 7 september 2017 leverden wij een grote bijdrage aan U!TdagenD Hoogeveen met
prachtige straattheateracts voor jong en oud. Twee onhandige super heldinnen de Bike Babes kwamen
op hun ingenieuze vier meter hoge vliegfiets de wereld redden. Bij de onthulling van de Gaudi bankjes
was een groep identieke mannen de zgn. Multiples present om deze bankjes uit te proberen. En even
later als levensgrote sculpturen op weg door Hoogeveen. Monumentaal en fysiek, in stilte of in beweging.
De bestuurder van Sulky M1 was op zoek naar een vrouw die in zijn autootje paste en maakte indruk met
zijn halsbrekende capriolen. Vooral de kinderen vermaakten zich bij het Malle Balle Circus uitstekend.
Ook dit jaar waren wij zeer nauw betrokken bij de organisatie van dit evenement. Hoogeveen heeft
massaal de start van het culturele seizoen gevierd.
-Jeugdtheaterdag
Oktobermaand is kindermaand en deze maand wordt afgesloten met de Jeugdtheaterdag op de laatste
zondag van oktober (29 oktober)
De hele Tamboer bruist dan van de activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar.
Voor de kleintjes is er de voorstelling “Spookje” met vooraf een workshop om samen het decor te maken.
Voor de kinderen van 8-12 jaar “De wolf is terug”, een spannende en actuele voorstelling.
De vele workshops worden goed bezocht, djembé bespelen, dansen, maar ook het schminken en
schilderen. Buiten staan de zoembus met verrassend speelgoed en springkussens. De Speel’O theek is
aanwezig met veel spelletjes.
Kortom een vrolijke geslaagde dag, mede mogelijk gemaakt door “De Vrienden van de Tamboer” en vele
vrijwilligers.

-Kamermuziekmiddagen
Dit jaar mochten wij weer grotere aantallen bezoekers verwelkomen op de zondagmiddagen waarop
kamermuziek door leden van Het Noord Nederlands Orkest ten gehore werden gebracht. Zij speelden
werken van bekende componisten als Bach, Brahms, Haydn, Schubert en Tsjaikovski. Ook werken van
minder bekende componisten als Claude Bolling en Takashi Yoshimatsu werden uitgevoerd. Begin
januari gaven vier winnaars van het Prinses Christina Concours ook een concert.
-Music Allround
Op zaterdag 28 oktober gaf de trompettist Eric Vloeimans overdag een workshop voor gevorderde en ver
gevorderde musici, gevolgd door een optreden ’s avonds, met het stuk dat die dag was ingestudeerd
door de workshopbezoekers en een concert met de Scala Big Band en de High Moor Big Band.
Op zaterdag 2 juni vond het Big band Festival plaats. Overdag speelden diverse Big Bands uit de regio
op de Hoofdstraat bekende Big Band nummers. ’s Avonds gevolg door een concert door de Scala Big
Band, de High Moor Big Band en een speciaal samengestelde concert Big Band met een bijzonder
gastoptreden van Madeline Bell.
-Artez
Ook dit jaar gaf Artez een optreden aan het eind van het seizoen. Dit keer stond de muziek van
De componist Sondheim centraal in een optreden door de Jazz & Pop afdeling samen met de klassieke
afdeling van Artez.
-Bezoek Concertgebouw
Ook dit jaar, op 8 april, was het bezoek met de bus aan Het Concertgebouw een succes. Het was een
concert van Het Koperensemble van het Koninklijk Concertgebouworkest met Vesko Eschkenazy viool.
KCO Koper is wereldwijd ambassadeur voor de rijke klanken van de koperinstrumenten. Op die dag
speelt het ensemble zich door vijf eeuwen.
Frans Rosdorff is de grote organisator van de reis naar Het Concertgebouw. Onze dank voor zijn inzet.
-Drentse Ochtend
Op zondag 11 februari is voor de 3de keer de Drentse Ochtend georganiseerd. Opgetreden hebben
Annemiek Goelema, Jan Germs, Duo Karst en de Redekijkerskamer Borger met een eenakter. Ook dit
jaar werd iedereen ontvangen met koffie/thee en koek en in de pauze krentenwegge.
-Rondleiding beeldenpark
In het najaar hebben we een rondleiding door het beeldenpark” de Havixhorst” georganiseerd. Han van
Hagen heeft op boeiende wijze tekst en uitleg gegeven bij de beelden van Eric Claus. Na afloop was er
een aangeklede borrel in het restaurant van de Havixhorst.
Programmagroep
Samenstelling van de groep vanuit de Vrienden: Riet Breemhaar, Marjo van der Werf,
Hennie Zwiep, Herman Smolders en Leo Valster. Vanuit de Tamboer: Rudie Reinders programmeur.
In het najaar is gestart met het zoeken naar voorstellingen, zowel in de brochures, als via internet. Ieder
van ons komt met een lijst van voorstellingen, die hij of zij belangrijk vindt om in de Tamboer te laten zien.
Ook wordt er op gelet, dat we een keuze maken uit de verschillende genres. In januari wordt van deze
lijsten een lijst gemaakt en voorgelegd en doorgesproken met de programmeur. Hij gaat na, welke
voorstellingen haalbaar zijn, zowel financieel, als passend in het programma.
Dit jaar hebben we, n.a.v. een gesprek met de directeur, een enquête gehouden om te kijken waar de
voorkeur van de Vrienden naar uitgaat. De uitslag van de enquête heeft mede bepaald, welke
voorstellingen in het seizoen 18/19 door de Vrienden financieel worden ondersteund. Deze zijn goed
gekeurd op de ALV in het voorjaar.
Website
Inmiddels is de website www.vriendenvandetamboer.nl al ruim twee jaar actief. Met name Hajé
Rundervoort en Ine Harmeijer zetten zich hiervoor in. Zij houden de website bij en voorzien u steeds weer
van actuele informatie over De Vrienden van De Tamboer.
Tenslotte
De afgelopen jaren slagen de Vrienden van De Tamboer er steeds in om mooie activiteiten te
ontwikkelen. Deze hebben een positieve bijdrage aan het bijeenbrengen van diverse groepen van de
inwoners van Hoogeveen en omgeving. Veel van deze activiteiten hebben inmiddels een vaste plaats in
de programmering veroverd.

