
 
 
JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING VRIENDEN VAN DE 
TAMBOER OVER HET VERENIGINGSJAAR 1 juli 2019 t/m 30 
juni 2020. 

 
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 Cultuurhuis Hoogeveen. 
Wij doen dat in samenwerking met de Stichting Cultuurhuis Hoogeveen door: 
a. het verlenen van steun aan het goed functioneren van het  theater De Tamboer; 
b. het stimuleren van het gebruik van het theater 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 in Amsterdam. 
Op 30 juni 2020 telde de Vereniging Vrienden van De Tamboer 1000 betalende leden.  
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft in het betreffende jaar zeven 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 is een ledenvergadering geweest en het verenigingsblad Roffels is 3 keer verschenen. 
 
Samenstelling van het bestuur en kascommissies 2019 - 2020 
Een aantal werkzaamheden werd tevens gedaan door vrijwilligers en oud bestuursleden. 
 
Bestuur: 
Voorzitter:                   Leo Valster  
Penningmeester:        Roelinda Bos  
Secretaris:                  Hilda Slot (ad interim tot 11 oktober 2019) 
Algemeen lid:             Marjo van de Werf (tot 11 oktober 2019)                
Algemeen lid:             Riet Breemhaar (tot 11 oktober 2019) 
Algemeen lid:             Wim Oostenbrink  
Algemeen lid:             Hajé Rundervoort  
Algemeen lid:             Herman Smolders 
 
Kascommissie: Mw. J. Kooi en Hr. H. Timmerman. En als reserve de Hr. H. Koopman. 
 
Algemene Ledenvergaderingen 
De najaarsledenvergadering werd gehouden op 11 oktober 2019. Aanwezig waren 71 leden. 
Het verslag van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag worden behandeld. 
Penningmeester Roelinda Bos licht de exploitatie rekening toe. Deze is behoudend opgesteld omdat niet 
exact bekend is hoeveel de besparing op Roffels zal opleveren. 
 
De kascommissie heeft kascontrole uitgevoerd en constateert dat de getoonde cijfers geen 
onregelmatigheden vertoonden. 
Hilda Slot legt na deze vergadering haar taak als interim secretaris neer. 
Marjo van Der Werf heeft het maximale aantal van 8 jaren in het bestuur gezeten en treedt af. 



Zij blijft nog wel actief in onder meer de programmacommissie. 
Ook Riet Breemhaar treedt af na 4 jaar in het bestuur te hebben gezeten, wegens verhuizing. 
Zij blijft nog betrokken bij de organisatie van de Jeugdtheaterdag. 
 
Na de vergadering bezoeken wij de voorstelling “Holland & Le Chat Noir”. 
 
De voorjaarsledenvergadering zou worden gehouden op 2 april 2020. Alle voorbereidingen waren al 
getroffen voor deze vergadering door het bestuur, echter door de maatregelen ten gevolge van het 
COVID-19 virus kon deze ledenvergadering geen doorgang vinden. Vanaf maart 2020 was De Tamboer 
gesloten. 
 
Afspraken met De Tamboer  
Gedurende het seizoen was er periodiek overleg met de directeur van De Tamboer en de programmeur. 
Deze overleggen zijn er om elkaar bij te praten over ontwikkelingen bij De Tamboer en bij de Vrienden en 
in het bijzonder de gevolgen van de maatregelen van het COVID-19 virus te bespreken. Daarnaast vond 
er regelmatig overleg plaats met Rudie Reinders, programmeur van De Tamboer, om de gemaakte 
afspraken en nieuwe ontwikkelingen vorm te geven. 
  
De activiteiten in 2019 - 2020 
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 kan niet zonder de inzet van de vele vrijwilligers, waarvoor onze dank. 
Door de maatregelen ten gevolge van het COVID-19 virus zijn echter diverse geplande activiteiten komen 
te vervallen. Optredens in het kader van Music Allround zijn komen te vervallen evenals als het jaarlijkse 
bezoek aan het Concertgebouw te Amsterdam. Voor dit bezoek is inmiddels een nieuwe vervangende 
datum gepland. 
 
-U!TDagenD Hoogeveen  
Onder minder gunstige weersomstandigheden vonden op zaterdag 7 september de gevarieerde 
bijdragen door de Vrienden van De Tamboer plaats, daarom deels verplaatst naar binnen. 
De bijdragen bestonden uit: 
- een workshop “fietsschilderij”, waarbij al fietsend een kleurrijk schilderij gemaakt kon worden. 
- de popppenspeelster Andrea die “Vincend”, het achterneefje van Vincent van Gogh, fenomenale 
miniatuurschilderijtjes liet maken. 
- “Sway Pole” was de lantaarnpaal act die Noah beklom om daar de meest onmogelijke capriolen uit te 
halen om zich staande te houden. 
- “Funny Faces” kregen iedereen aan het lachen. 
- “Naranja” heette de wandelende kingsize sinaasappels die rondliepen en zocht je contact met ze dan 
opende ze zich om je binnen te laten… 

  
-Jeugdtheaterdag 
Ook dit jaar werd in de laatste week van oktober de “Oktobermaand Kindermaand” afgesloten met de 
Jeugdtheaterdag. De Jeugdtheaterdag is speciaal bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Ze konden genieten van de voorstelling “De vriendelijke Draak”, gebruik maken van de speelattributen uit 
de Zoembus, zich laten schminken, zelf schilderen of deelnemen aan een van de vele andere activiteiten. 
 
-Kamermuziekmiddagen 
Het afgelopen jaar vonden op zondagmiddag de kamermuziekmiddagen plaats. In samenwerking met 
“Bordje Cultuur” trad het pianoduo de gebroeders Blaak op. 
Ook werd een concert door de leden van het Noord Nederlands Orkest gegeven; het Cantabile Kwartet 
en traden winnaars van het Prinses Christina Concours op. 
 
Programmagroep 2019/2020 
Samenstelling: Herman Smolders, Leo Valster, Marjo van der Werf , Hennie Zwiep en de programmeur 
van de Tamboer Rudie Reinders. 
De Programmagroep startte ook afgelopen jaar in oktober. Het aanbod werd bekeken, voor zover 
bekend, voor het seizoen 2020/2021. In de loop van het jaar kwam nog meer aanbod binnen. Wanneer 
het mogelijk was, werden deze voorstellingen meegenomen in de gesprekken met Rudie Reinders. 
Gebruikelijk leggen wij een aantal voorstellingen aan de leden voor, waarbij zij zich mogen uitspreken 
welke voorstellingen de leden bij voorkeur ondersteunen. Op de enquête is ook dit jaar veel en positief 
gereageerd. 
Helaas heeft ook hier het COVID-19 virus voor verstoring gezorgd. Veel producties blijken niet door te 
gaan of konden door de maatregelen niet geprogrammeerd worden. 
De Tamboer programmeert nu steeds twee maanden vooruit. Het bestuur van de Vrienden van De 
Tamboer wordt daarom steeds per keer gevraagd om voorstellingen te ondersteunen. 
 
 



 
Website 
Inmiddels is de website www.vriendenvandetamboer.nl al ruim vier 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 slaagden de Vrienden van De Tamboer er steeds in om mooie activiteiten te 
ontwikkelen. Dit jaar werd vooral gekenmerkt door de gevolgen van het COVID-19 virus. 
De consequentie was dat De Tamboer vanaf maart 2020 gesloten was. 
Vanaf september 2020 worden voorstellingen weer geprogrammeerd. 
 
Vanaf januari 2020 heeft het bestuur gesprekken gevoerd met diverse personen die belangstelling 
getoond hadden voor een functie in het bestuur van de Vrienden van De Tamboer. Hierdoor heeft het 
bestuur in de nabije toekomst weer een volledige bezetting.  
 
De Vrienden van De Tamboer willen doorgaan met hun activiteiten, die een positieve bijdrage leveren 
aan het bijeenbrengen van diverse groepen van de inwoners van Hoogeveen en omgeving. Ondanks het 
feit dat een deel van de activiteiten tijdelijk geen doorgang vinden zullen we proberen deze activiteiten in 
de toekomst weer mogelijk te maken, zodra de situatie dit toelaat. 
 
 

 

http://www.vriendenvandetamboer.nl/

