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Mededelingen van het bestuur
Beste leden,
Alweer de laatste DIG van dit jaar.
Wat gaat alles toch snel. Nu mag de winter wat mij betreft heel snel voorbij gaan, waar de
schaatsliefhebbers onder ons wel anders over zullen denken.
Op 10 november hadden we onze jaarlijkse ledenvergadering (ALV) waar diverse onderwerpen aan bod
kwamen. Wat er besproken en besloten is vinden jullie terug in de notulen van de vergadering in deze
DIG.
Wat hadden we op 25 november een gezellig Najaarsbal onder leiding van Judith en al heel wat jaren
goed verzorgd door Stien en Riet. Iedereen bedankt hiervoor.
De leden wil ik nog eens aanmoedigen om deze dansavond mee te maken.
Het is erg leuk onze twee groepen samen op de dansvloer te zien, maar speciaal tegen de wat oudere
50-plusser wil ik zeggen dat het ook erg leuk is om naar de dansers te kijken en dat onder het genot van
een hapje en een drankje.
In januari is Judith de eerste twee dansweken afwezig i.v.m. een -speciale- vakantie.
Haar lessen worden op dinsdagmorgen overgenomen door Irene en op donderdagavond neemt Hanke de
les over. We wensen Judith een fijne vakantie.
Op donderdag 26 januari komt Tanja Jager een gastles geven en dat doet ze vaak op een heel leuke
manier. Haar repertoire bestaat uit internationale dansen.
En tot slot, namens alle bestuursleden, iedereen hele fijne feestdagen gewenst en een gezond en vrolijk
2017 en we zien elkaar weer op 10 of 12 januari.
Namens het bestuur,
Rineke Diemel

Hieronder kun je de notulen van de ALV lezen. Het is een concept en wordt in de ALV van 2017
vastgesteld/goedgekeurd.
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Notulen Algemene Ledenvergadering Garoon 10 november 2016
Aanwezig:
Ria Pasman, Marjo Pot, Stien Peters, Floor Hooning, Anneke Kromhout, Marianne Huikeshoven, Marjan Faassen, Anja
Hengstman, Ada Feenstra, Simone Kuijpers, Rineke Diemel, Milka Sytsma, Nelie Veurink, Tineke Dijkstra, Riet Melgert, Ben
Franke, Damayanti v.d. Velden, Luuk vd. Woude, Greet Bachmohr, Betsy de Groot, Leonne v.d. Zande, Gerdien van Stralen,
Anja Smits, Ria Klootwijk (24 personen).
1. Opening

Ada opent de vergadering en heet iedereen welkom. Volgens de statuten moeten we eenmaal per jaar vergaderen. Helaas is
de opkomst de afgelopen jaren laag, maar het is fijn dat deze leden gekomen zijn. Dank daarvoor. Er zijn geen
agendapunten meer binnengekomen, zodat de agenda gevolgd kan worden.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 05-11-2015.

tekstueel: blz. 2, punt 11. Rondvraag Damayanti: Ria gat kijken of dit mogelijk is, moet zijn Ria gaat kijken of dit
mogelijk is.
N.a.v.: blz. 1, punt 5d. Verslag kostuumcommissie. N.a.v. de fantasiekostuums geënt op het Veluws: Milka heeft tijdens
het schaapscheerdersfeest gemeld dat de kostuums die gebruikt worden niet strikt Veluws zijn. Er is iemand uit de zaal
gehaald die wel een authentiek Veluws kostuum had. Milka had de indruk dat dit niet bij iedereen in goede aarde viel.
Blz. 2, punt 5f. PR. Wieke vraagt of het een idee is om de school voor journalistiek te vragen een filmpje te maken voor de
website. Ria gaat dit navragen: Ria heeft dit nog niet nagevraagd. Zij gaat binnenkort met Wieke in overleg over de PR;
wellicht kan dit meegenomen worden.
Blz. 2, punt 8. Begroting 2014-2015: actie ondernemen tegen de huurverhoging van de zaal: Milka vraagt of er nog
gesproken is met het bestuur van het Kernhuis over de huurverhoging. Ada antwoordt dat zij het heeft nagevraagd en dat
dit niet bespreekbaar is. Er zijn vastgestelde bedragen waar het bestuur niet van af wijkt.
Blz. 2, punt 11. Rondvraag Damayanti: Ria gaat kijken of het mogelijk is om een keer een artikel in Zicht op Ede te
regelen: dit heeft zij nog niet gedaan. Zij gaat dit oppakken.
3. Mededelingen/ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur. Alles loopt; er zijn geen ingrijpende gebeurtenissen.
4. Jaarverslag 1 september 2015 tot 1 september 2016.

Geen op- of aanmerkingen.
5. Verslagen van de commissies

Hieronder volgt een samenvatting van hun verslagen. De volledige verslagen zijn voorgelezen tijdens de vergadering en
eventueel in te zien bij het bestuur.
a. DIG (Digitale Informatie Garoon).
Tot 2013 was er de GID (Garoon in Druk). Daarna is in digitale vorm doorgegaan en ontstond de DIG, dat 4x per jaar
uitkomt met daarin een stukje van het bestuur en stukjes van de leden over optredens e.d. 3 adverteerders leveren een
kleine bijdrage op voor de kas. Ada heeft dit op zich genomen, maar als iemand die taak over wil nemen, is diegene van
harte welkom.
b. Feestcommissie.
Het Najaarsbal werd op 27-11-2015 gehouden o.l.v. Judith en was ouderwets gezellig. Het duurde enige tijd voordat de
intekenlijsten waren ingevuld; dat is een jaarlijks terugkomend item. Margreet heeft geholpen i.v.m. ziekte van Stien. Er
was dit jaar voor het eerst een tekort (€ 17.25) (mede doordat er weinig leden van Mondial waren gekomen). Mondial is
overigens dit jaar weer uitgenodigd.
c. Kostuumcommissie
De kostuumcommissie heeft niet vergaderd dit jaar. De Balkan en Nederlandse kostuums zijn gebruikt bij het optreden in
Belvedère op 17 februari. Stien heeft samen met Margreet op 23 maart voor de Vrouwen nu club een voordracht gehouden
over onze Nederlandse kostuums en een en ander laten zien. De “Veluwse” kostuums zijn gebruikt bij het schaapscheren.
Na de optredens zijn de kostuums weer waar nodig gewassen, gesteven en gestreken en vervolgens opgeruimd bij Stien
en Marianne.
d. Grote Clubactie/Kleine Clubactie
In het najaar van 2015 was er voor de derde keer onze Garoon-club-actie. Dit is een vervanging van de Grote Clubactie,
aangezien dit steeds duurder werd en niemand ooit won. Nu zijn er drie prijzen die er altijd uitgaan. Er zijn 67 loten
verkocht en na aftrek van de drie bonnen van in totaal €45,00 bleef er €126,00 over voor de clubkas. Dit is exact hetzelfde
bedrag als in 2014. Anneke bedankt alle lotenkopers en alle lotenverkopers.
e. PR
Ada beklemtoont dat het bestuur erg blij is dat Ria de PR van Garoon verzorgt. Ria meldt dat de open dansavond een
aantal nieuwe leden gebracht heeft. Op 18-11 was er een avond voor aanbieders van sport en cultuur. Hierbij werd verteld
hoe “Ede doet mee” er uit ziet. Garoon heeft zich hiervoor aangemeld. Er is dit jaar geen overleg geweest met het bestuur.
De afgelopen zomer zijn er weer nieuwe flyers met subsidie van Malkander gedrukt. Als de open dag van Het Kernhuis op
10 juni 2017 doorgaat, vraagt Ria mensen om te helpen flyeren. Ben Franke biedt zich daarvoor aan. Verder wil Wieke
meedenken over de PR voor Garoon. Zij gaan hierover binnenkort in gesprek. Er wordt opgemerkt dat de open dag
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samenvalt met het schaapscheren. Dat is echter geen probleem, omdat het schaapscheren pas eind van de middag is.
6. Jaarrekening seizoen 2014-2015

Marjo meldt dat er weinig bijzonderheden zijn. Met €208,00 is er een positief resultaat. Er is €400,00 gereserveerd voor
het 40-jarig bestaan. Zij stelt verder voor €100,00 te reserveren voor scholing van Judith. Er volgt enige discussie over hoe
dit verwerkt wordt in de boekhouding, maar boekhoudkundig is het correct neergezet. Vraag is of het nog nodig is zoveel
te reserveren voor apparatuur. Kunnen het ook naar het eigen vermogen laten vloeien. Het blijft nu nog even staan;
eventueel kan het gebruikt worden voor het 40-jarig bestaan.
Ben geeft een complimentje over de financiën; ziet er allemaal prima uit.
7. Kascontrole

a. De kascontrole is dit jaar gedaan door Marianne Huikeshoven en Greet Bachmohr. Greet en Marianne zijn op 27-092016 bij Marjo geweest om de boeken te controleren. Zij hadden een vraag over de dekking van verzekering t.a.v. kleding,
aangezien de kostuums op diverse plekken zijn opgeslagen. Marjo antwoordt dat dit volgens polis is verzekerd, waar
spullen zich ook bevinden. Er staan ook muziekinstrumenten genoemd in de polis. Samen met Ria Pasman (die e.e.a.
toentertijd geregeld heeft) zal het bestuur nagaan of de polis nog aangepast moet worden.
Greet en Marianne hebben geen onjuistheden in de boekhouding kunnen vinden en danken Marjo voor al het werk dat zij
als penningmeester doet. De kascommissie adviseert de ALV om decharge te verlenen aan de penningmeester voor de
boekhouding van 2015/2016
b. De kascontrole zou volgend jaar gedaan worden door Greet Bachmohr en Thea Lammers. Aangezien Thea gevraagd is
voor het bestuur (zie punt 9) zijn er 2 nieuwe personen nodig: 1 voor de controle en 1 reserve. Volgend jaar zullen Greet
(als zij dan nog danst) en Marjan Faassen de kascommissie doen. Leonne is reserve.
8. Begroting 2014-2015

Het Kernhuis heeft de huur van de zaal niet verhoogd. De subsidie is ook dit jaar weer voorzichtig ingeschat. De kosten
van de dansleiding is iets hoger omdat Judith een kwartier langer lesgeeft.
Anneke vraagt of er dit jaar een rommelmarkt komt tijdens het Najaarsbal. Dit is niet het geval. Er was weinig
belangstelling meer. De opbrengst werd minder en het kost veel tijd/energie. Anneke stelt voor om weer een boekenmarkt
te organiseren met daarbij ook verkoop van DVD’s. Damayanti en zij gaan dit organiseren (regelen van boeken en
DVD’s/prikken van datum).
Er is nog een vraag over Intradans: dat betreft de bumarechten en verzekering.
De begroting wordt goedgekeurd.
9. Bestuursverkiezing

Er zijn twee leden aftredend (Marjo en Simone). Zij hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Bij deze zijn beiden
herkozen. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld, maar Thea is gevraagd om zitting te nemen in het bestuur en na
enig nadenken heeft zij ja gezegd. Thea kon helaas vanavond door omstandigheden niet aanwezig zijn. De vergadering
kiest er voor om niet schriftelijk te stemmen maar bij hand opsteken. Thea is hierbij unaniem gekozen.
10. Bespreekpunten:

- Omdat er vorig jaar nieuwe leden waren gekomen en het voor hen lastig is in te stromen, was bedacht om de tijden te
veranderen: i.p.v. van 19.45 – 21.00 uur beginners/half gevorderd en van 21.15 – 22.15 uur gevorderden nu: 19.30 – 20.00
uur beginners/20.00 – 20.45 uur half gevorderd en van 21.00 – 22.15 uur gevorderden. Er zijn echter dit jaar geen nieuwe
leden gekomen en de realiteit is dat er van 19.30 – 20.00 uur steeds instroom is van mensen. Voorstel is om weer de oude
tijden aan te houden zolang er geen nieuwe leden zijn. Bij nieuwe leden kan dat natuurlijk altijd weer gewijzigd worden.
In principe gaat het in op 1-12; Ada overlegt nog even met Judith hierover. De pauzetijd gaat iets naar achteren (+/- 20.48
– 21.07 u) zodat de tijd voor en na de pauze gelijk is. De dansen na de pauze zijn weliswaar ingewikkelder, maar
aangezien het een gevorderdengroep is zou de oefentijd gelijk moeten zijn.
11.

Rondvraag
Stien: er staan bij haar op zolder dingen die nooit meer gebruikt worden; kan daar een inventarisatie van gemaakt worden
en gekeken wie er belangstelling voor heeft. Ada: gaan we mee aan het werk.
Damayanti: denkt erover of toch weer iets met kinderen te gaan doen. Evt. wil zij zelf iets opzetten of samen met Garoon.
Er zal een gesprek met het bestuur gaan plaatsvinden om hier eens over te praten.
Ria: is er een stop bij de 50 plus groep? Ja, die is er. De zaal is anders te klein voor het aantal dansers.
Ben: heeft begin dit jaar een aneurysma gehad wat een grote impact had. Vanmiddag heeft hij controle gehad en hoeft pas
over een half jaar terug te komen. Hij is blij met alle reacties die hij van het bestuur en de groep gekregen heeft.

12. Trekking lootjes: Ben trekt het eerste lootje voor de bon van €10,00; deze wordt gewonnen door Betsy. Betsy trekt een

lootje voor de bon van €15,00; deze is voor Irene. Anneke trekt vervolgens een lootje voor de bon van €20,00; deze is voor
Floor. Er zal voor gezorgd worden dat Irene de bon krijgt.
13. Sluiting

Ada sluit de vergadering.
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In de schijnwerper
Even voorstellen..
Inmiddels ben ik aan mijn derde seizoen bij Garoon begonnen, maar toch stel ik me graag, op verzoek,
nog even voor.
In de zomer van 2014 kwamen we als gezin terug uit Tanzania, waar we 16 jaar gewoond hadden. Wat
een omschakeling om dan weer in Nederland je plekje te vinden en een ‘nieuw leven’ op te bouwen. Mijn
man Jan was in Tanzania piloot voor MAF-zendingsvliegers. Zelf ben ik betrokken geweest bij het
onderwijs op een aantal internationale scholen waar ik o.a. Engels en Nederlands heb gegeven. De laatste
jaren was ik vooral bezig met allerlei maatschappelijke projecten waar alle leerlingen van onze school
iedere week een aantal uren vrijwilligerswerk voor deden. Nu ben ik vrijwilligerscoördinator bij een
organisatie voor verslavingszorg, in Groningen, dus ben ik een trouwe en tevreden NS-klant geworden.
Van onze drie kinderen wonen er nog twee bij ons, David (21) studeert ICT in Arnhem en Mirjam (19)
doet een tussenjaar voordat ze gaat studeren. Laura (24) woont in Leuven waar ze haar masters doet in
fysiotherapie. Jan is als ZZP-er aan de slag als risicomanager.
Met heel veel plezier dans ik nu dus alweer een paar jaar bij Garoon. Via Francien Huttinga was ik samen
met Wieke eens komen kijken en het beviel direct heel goed.
Wat een fijne groep mensen, wat heerlijk om te dansen met elkaar en
wat
een geduld ook met een nieuweling als ik. Ik zie uit naar nog
veel plezier met elkaar, veel nieuwe dansen en ik hoop ook jullie
allemaal nog beter te leren kennen!
Anja Smits

Het is alweer even geleden dat we op 13 oktober een avond hadden, waarin Luuk onze gastdocent was.
De DIG van oktober was toen al uit. Hierbij alsnog een verslag van die avond.
Squaren met Luuk van der Woude
Op donderdagavond 13 oktober hadden we een bijzondere avond. Luuk was weer bereid om een avond
met ons te gaan Squaren. En dat hebben we gedaan! Eerst was het weer oefenen met de basishandelingen
voor het squaren, zoals element left with your corner, swing your partener, weave the ring, circle left, dos
a dos, right and left true. Om maar een paar begrippen te noemen. Na eerst in een kring geoefend te
hebben, begon het echte werk: het maken van een square. Tot onze verrassing konden er precies 3 squares
gemaakt worden, want er waren 24 personen. Mede dankzij een paar gasten, die gekomen waren. Leuk!
Het bleef deze avond niet bij één vorm van het Amerikaanse dansen. We hebben naast squaren ook nog
een longway en een round geleerd. Wat een variatie.
Luuk was weer goed op dreef, hield de drie groepen goed
in de gaten en al zingend gaf hij de opdrachten, die
uitgevoerd moesten worden. Soms werd het wel een
puinhoop, omdat niet iedereen op tijd de juiste handeling
deed. Er werd veel gelachen en de sfeer was prima.
Ik vond het weer een geweldig leuke avond en heb ervan
genoten.
Ada Feenstra
4
Midweek in De Bosbeek te Bennekom

Hora Travel organiseert sinds een paar jaar dans(mid)weken. De mensen achter de organisatie van Hora
Travel zijn Giel en Karin Herben. Giel geeft al jaren internationale volksdanslessen en Karin is goed in
organiseren.
Vier leden van Garoon -Irene, Margreet, Stien en Ada- hadden wel zin om deel te nemen aan de midweek
in oktober (18 t/m 21 okt.). Lekker dicht bij huis.
Het thema dit jaar was Internationaal met een Israëlisch tintje. Voor het Israëlisch was Mariette van
Gelder naar Bennekom gekomen. Giel nam de internationale dansen voor zijn rekening. Je kon kiezen
voor groep 1 of 2. De ene groep was voor wie het wat rustiger aan wilde doen, de andere groep was voor
de vlottere dansers.
Wat hebben we een gezellige midweek gehad. De groep was een leuk gemêleerd gezelschap en elke dag
waren er workshops en 's avonds bal. Al met al hebben we die dagen leuke dansen geleerd/gedanst.
Ook het eten was prima verzorgd door semi-professional Carlo en zijn hulp Willem-Jan. De beide heren
hebben smakelijke maaltijden op tafel gezet.
Woensdagmiddag was er wat anders georganiseerd. Misschien was men bang, dat we teveel zouden
dansen. Je kon kiezen voor een workshop zingen o.l.v. Marian Gouveneur, een workshop Feldenkrais
(heel slaapverwekkend voor sommigen) of een workshop papier maché. En als je daar geen zin in had,
dan was er altijd nog de mogelijkheid om in de regen een wandeling te gaan maken.
Kort samengevat: een prima sfeer, lekker gedanst en nieuwe dansen geleerd, lekker gegeten en goed
georganiseerd. Voor mij voor herhaling vatbaar.
Op de site van Hora Travel zag ik ook een aantal foto's staan, maar kon ze niet downloaden. Je kunt ze
alleen bekijken.
En heb je ook zin in een midweek in De Bosbeek, georganiseerd door Hora Travel, de datum zag ik al
voorbij komen: 17 t/m 20 oktober 2017
Ada Feenstra

Een leuke bijdrage over ons Najaarsbal
Met de voeten op tafel, een glas water en een biertje
zit ik onderuit gezakt op de bank na een ouderwets
avondje dansen.
Dit kon op ons Najaarsbal, gehouden in de Kei op
vrijdagavond 25 november.
Als vanouds een heel gezellige avond.
Dit is te danken aan Stien en Riet die de regie voor deze
avond hadden. Stien en Riet hadden de zaal gezellig
versierd met lichtsnoeren voor de sfeerverlichting.
Verder was de zaal aangekleed met herfstdingetjes
als kastanjes, blaadjes enz.
Bij de deur heette Rineke ons welkom en kregen we een muntje voor koffie of thee. Op de bar stonden
heerlijke kleine appelgebakjes en die kon je al of niet versieren met een dot slagroom.
Judith heeft een mooi dansprogramma uitgezocht, voor iedereen dansbaar en anders volgt er een korte
uitleg. Punctueel 20.00 uur zet ze de muziek aan en worden we verzocht om mee te dansen. Er wordt in
een ruk door gedanst tot half tien. Natuurlijk kun je altijd even pauzeren, maar doe je dit niet dan is
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het toch aanpoten. In de pauze staan er allerlei lekkere hapjes op tafel, te veel om in een kwartiertje naar

binnen te werken. Dus soms tussen twee dansen door wordt er nog even gesnoept.
Een avond begint en als het gezellig is, vliegt de tijd om. Dan is het al snel tijd om huiswaarts te gaan.
Met z'n allen ruimen we de versierspulletjes weer op. Vele handen maken immers licht werk.
Buiten is het koud dus goed inpakken want je lijf is nog warm van het dansen.
Dan kom je thuis en zit je met de voeten op tafel, schoenen uit natuurlijk!
Marianne Huikeshoven

Week 52 en 1
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Dinsdag

10 januari
10 en 17 januari
12 en 19 januari
26 januari
07 februari

Week 9
Dinsdag
Woensdag

: kerstvakantie (15/12 t/m 8/1)
: bestuursvergadering
: vervanging Judith door Irene
: vervanging Judith door Hanke
: gastdocent Tanja Jager
: bestuursvergadering

bij Marjo

bij Thea

: voorjaarsvakantie (27/2 t/m 5/3)
07 maart
04 april

Week 17

: bestuursvergadering
: dansleidersoverleg

bij Simone
bij Thea

: meivakantie (24/4 t/m 30/4)

Regelmatig zijn er workshops, bals of dansavonden, die georganiseerd worden door andere verenigingen.
Elke maand krijgt Garoon een danskalender doorgestuurd, die uitgeprint wordt en op donderdagavond ter
inzage in de map gestopt wordt. Daar kun je dus rustig in kijken.
Van de Wieledansers krijgen we elke maand wel een uitnodiging voor hun maandelijkse Bal. En nu
hebben ze in de kerstvakantie ook nog een zangworkshop. Als je zin en tijd hebt, kun je er naar toe. Het is
niet ver weg.
Hieronder wat gegevens.
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Zaterdag 17 december 2016 19.45-20.15 uur
Bal voor jong en oud o.l.v. Hanke Bloksma met levende muziek!
Voor iedereen vanaf 5 jaar die van dansen houdt
Huis van de Wijk de Nude Kortestraat 2, Wageningen
Toegang gratis voor het familiebal
Van 20.30 tot 23.00 uur het maandelijks danscafé, deze maand met muzikanten
entrée € 5,00
www.Wieledansers.nl
Dinsdag 3 januari 2017 19.45-22.00 uur
Workshop Zang o.l.v. Rosalie Krijger
Gemeenschapsruimte Centraal Wonen, t Binnenveld, Johan Buziaustraat 59 in Wageningen
Entree € 7,00
Inlichtingen en opgave bij Els te Brinke
raven.tebrinke@wxs.nl of 0317 421836
Rosalie Krijger heeft veel ervaring als koordirigent en als
zangeres bij Volksdansorkest Rominka. Het repertoire van de workshop
zal bestaan uit Nederlandstalige en anders-talige liederen. Vooral folklore
maar ook andere teksten. Noten lezen is geen voorwaarde. Geschoold of
ongeschoold, iedereen kan meedoen en krijgt aandacht op eigen niveau.
www.wieledansers.nl
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