JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING VRIENDEN VAN DE
TAMBOER OVER HET VERENIGINGSJAAR 1 juli 2018 t/m 30
juni 2019.
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 in Amsterdam.
Op 30 juni 2019 telde de Vereniging Vrienden van De Tamboer 1000 betalende leden.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in het betreffende jaar negen 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 2018 - 2019
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:

Leo Valster
Roelinda Bos
Hilda Slot (tot 12 oktober 2018, daarna ad interim)
Marjo van de Werf
Riet Breemhaar
Wim Oostenbrink
Hajé Rundervoort
Herman Smolders (vanaf 12 oktober 2018)

Kascommissie: Mw. N. Dijkman en Mw. J. Kooi. En als reserve de Hr. H. Timmerman.
Algemene Ledenvergaderingen
De najaarsledenvergadering werd gehouden op 12 oktober 2018. Aanwezig waren 51 leden.
Het verslag van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag worden behandeld.
Penningmeester Roelinda Bos licht de exploitatie rekening toe. Ondanks dat we iets meer uitgegeven
hebben aan Uitdagend eindigen we met een voordelig saldo. N.a.v. een vraag over het Jubileumfonds
stelt zij voor om het in de toekomst algemene reserve te noemen.
De kascommissie concludeert dat alles er perfect uitziet.

Hilda Slot is aftredend als secretaris en, na al een keer herkozen te zijn, niet herkiesbaar. Omdat er nog
geen opvolger is gevonden zal zij als ad interim voorlopig het bestuur ondersteunen. Wel wordt er
informeel afscheid van haar genomen.
Herman Smolders draaide al even met ons mee om te ervaren of het bestuurslidmaatschap iets voor hem
was. In deze vergadering wordt hij officieel benoemd.
Dhr. Pieter-Bas Rebers, directeur van De Tamboer, vertelt spontaan iets over de nieuwe programmering.
Na de vergadering bezoeken wij de voorstelling “De Cabaretpoel”.
De voorjaarsledenvergadering werd gehouden op 10 april 2019. Aanwezig zijn 85 leden.
Het verslag van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag worden behandeld. Mw. Dina van Linge,
lid van Raad van Bestuur van Cultuurhuis Hoogeveen, vertelt ons over de toekomstplannen en
samenwerking met de andere culturele instellingen in Hoogeveen.
De Programmagroep heeft een enquête gestuurd waarin we konden aangeven welke voorstellingen onze
voorkeur hebben. Naar aanleiding hiervan zijn voorstellingen geselecteerd.
Voorzitter Leo Valster schetst de ontwikkelingen door de tijd heen aangaande kaartverkoop,
lidmaatschappen etc.
We hebben in overleg met de leden besloten Roffels digitaal uit te brengen met de mogelijkheid om voor
wie het op prijs stelt deze nog op papier uit te geven.
Penningmeester Roelinda Bos licht het voorstel van de begroting toe en in de vergadering wordt besloten
de contributie met €2,00 te verhogen.
Rudi Reinders, programmeur van De Tamboer, vertelt ons dat De Tamboer in het nieuwe seizoen weer
4x On Tour gaat. Dit houdt in dat we met een bus een ander theater bezoeken.
Na deze vergadering kunnen we allen genieten van de voorstelling “The voice of Clannad in concert” van
Moya Brennan.
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 2018/2019
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.
-U!TDagenD Hoogeveen
Op zaterdag 8 september 2018 leverden wij een grote bijdrage aan U!tdagend Hoogeveen met prachtige
straattheateracts voor jong en oud. Jonas & Friends presenteerden Hout & Hout,! Meneer en Mevrouw
Hout bewogen zich voort op wind- en zonne-energie samen op weg naar een duurzame wereld. De
acrobaten van Duo Kaos verbeelden in Time To Loop een gesynchroniseerd spel van beweging,
transformatie en poëzie. Zeepbelkunstenaar Rob toverde met gigantische zeepbellen in Bubble Disco,
een magisch gezicht!
U kon binnenstappen in de zwarte Krijt huiskamer van Chonk, waar alles mag worden omgetoverd in
kleur.
Verder konden we proeven bij de DJ Frietmachine, deze aardappelinstallatie liet uw frietje dansen!
Ook dit jaar waren wij zeer nauw betrokken bij de organisatie van dit evenement. Hoogeveen heeft
massaal de start van het culturele jaar gevierd.
-Jeugdtheaterdag
Oktobermaand Kindermaand werd ook afgelopen jaar weer feestelijk afgesloten met de Jeugdtheaterdag.
De Tamboer is dan helemaal voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Ze konden genieten van de voorstellingen “De Rattenvanger” en “Reismuis”.
Behalve deze voorstellingen waren er weer heel veel activiteiten: onder meer de Zoembus, speelotheek,
een workshop slagwerk of musical.
-Kamermuziekmiddagen
Het afgelopen jaar vonden op zondagmiddag de kamermuziekmiddagen plaats. Ook dit keer werden de
concerten door de leden van het Noord Nederlands Orkest gegeven. Het Rotanev Kwartet, het Amsel
Kwintet en het Hestia Sextet. Van diverse klassieke componisten als Dvorak, Brahms, Tsaikovski, Bach,
Mozart, Ravel en Moussorgski werden werken uitgevoerd. Winnaars van het Prinses Christina Concours
gaven aan het begin van het jaar een concert.
-Music Allround
In het kader van Music Allround traden op 25 mei diverse Big Bands uit onder meer Hoogeveen, de Scala
Big Band en de High Moor Big band en uit Zwolle Allotria op met veel succes in de Hoofdstraat in
Hoogeveen. Zij verzorgden een fraai en afwisselend programma gedurende de middag.

-Bezoek Concertgebouw
Op 24 maart reed de bus met leden van de Vrienden van De Tamboer naar Amsterdam waar een concert
werd bezocht in Het Concertgebouw. Onder leiding van dirigent Markus Stenz werd door het Radio
Filharmonisch Orkest werken van Mendelsohn en Beethoven uitgevoerd. Na het concert konden de leden
van de Vrienden van De Tamboer Amsterdam bezoeken om aan het eind van de middag weer de reis
naar Hoogeveen te maken. Hierbij willen wij de organisator Frans Rosdorff bedanken voor zijn inzet om
deze reis te realiseren.
-Kunstvoorstelling door Han van Hagen
In Rembrandt 2019 gedenken we dat het 350 jaar geleden is dat Rembrandt is overleden.
De Vrienden van de Tamboer hebben hier ook aandacht aan besteed.
Op 8 mei jl. hebben we Han van Hagen (graficus) uitgenodigd om zijn Kunstvoorstelling “Rembrandt en
zijn trawanten” voor ons te presenteren.
Het is een heel mooie en boeiende voorstelling geworden. We hebben genoten van de prachtige
afbeeldingen van schilderijen van Rembrandt, maar ook van zijn tijdgenoten. De informatie die Han van
Hagen over al deze schilders had was duizelingwekkend (veel) en erg interessant.
Het was een mooie avond.
Programmagroep 2018/2019
Samenstelling: Herman Smolders, Leo Valster, Marjo van der Werf , Hennie Zwiep en de programmeur
van de Tamboer Rudie Reinders.
Sinds een aantal jaren start de Programmagroep in oktober.
We bekijken het aanbod, voor zover bekend, voor het seizoen 2019/2020. In de loop van het jaar komt er
nog meer aanbod binnen. Wanneer het mogelijk is, nemen wij deze voorstellingen nog mee in de
gesprekken met Rudie Reinders.
Voor voorstellingen, die wij als “Vrienden” gaan ondersteunen, zijn we gebonden aan een deadline, i.v.m.
het drukken van het programmaboekje. Dit zijn over het algemeen voorstellingen welke, wanneer zij niet
door de “Vrienden” worden ondersteund, niet in de Tamboer zullen komen. Daarom wordt er enquête
onder de leden gehouden.
De uitkomst van de enquête kunt u in de ALV beoordelen en goedkeuren.
We zijn blij met het aantal reacties en het resultaat. Want wat wij als Programma groep beogen is
verscheidenheid, dat is volgens ons goed gelukt.
Website
Inmiddels is de website www.vriendenvandetamboer.nl al ruim drie 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.

