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Hallo dansers van Garoon,
De eerste nieuwsbrief van het jaar 2019 is weer klaar. Inmiddels is het lente, Garoon. We hebben er
ook al van kunnen genieten. Fijn is dat: de eerste zonnestralen weer voelen!
Als vereniging zijn we lekker druk geweest: Squaren met Luuk en een workshop Nederlands van
Elske. Beide geweldig leuke avonden. Verderop in de DIG staat een verslag. Binnenkort, of al
geweest, hebben we, met de donderdagavond groep, het optreden bij verpleeghuis De Meent in
Veenendaal. In kostuum en ons mooie nieuwe T-shirt. Ik heb er in ieder geval zin in.
Voor de komende tijd staan er nog meer activiteiten op het programma. Allereerst willen we graag
meedoen aan de Uitmarkt. Deze vind plaats op 30 augustus 2019 in Ede. Het is de bedoeling dat
diverse verenigingen zich kunnen presenteren. Een goede gelegenheid om ons weer op de kaart te
zetten. Hou vast de datum vrij! De gemeente Ede heeft ook grote plannen in verband met 75 jaar
bevrijding van Ede. Als Garoon willen we daar ook graag een bijdrage aan leveren. Deze activiteiten
staan nog in de kinderschoenen. Ria Pasman heeft daar wat over geschreven.
Verder zijn we ook nog van plan om met de 50-plus groep een optreden te verzorgen bij De
Klinkenberg. Dat zal in mei 2019 zijn. Genoeg plannen dus.
Garoon heeft op dit moment drie algemene mailadressen. Dit willen we terugbrengen tot twee.
bestuur@garoon.nl en leden@garoon.nl
Het mailadres secretariaat@garoon.nl gaat vervallen. Op de website is dit
mailadres ook al verwijderd. Graag in het vervolg een van de twee andere
mailadressen gebruiken.
Dit was het voorlopig weer vanuit het bestuur.
Veel dansplezier.
Namens het bestuur van Garoon,
Marjo

Squaren met Luuk
Voor 17 januari staat squaren op het programma van Garoon. Luuk heeft hierin jarenlang les gegeven en
zo laat hij ons die avond gewapend met zijn pick-up, platen en headset alle hoeken van de zaal zien. Luuk
verrast me elke keer weer. Elk jaar komt hij en elk jaar is het weer anders. De figuren blijven natuurlijk
hetzelfde, maar op de een of andere manier weet hij het zo in het vat te gieten dat het toch weer ‘anders’ is.
Als we beginnen hebben we 2 squares, maar langzaam komen toch nog wat mensen binnen druppelen en
komen we op 3 squares en zelfs met Luuk als reserve. We mogen 2 dansers uit Veenendaal verwelkomen
en ook de 50+ groep is vertegenwoordigd met Ben en Ria. Reinout is er voor de muziek, waarvoor hij af en
toe hand- en spandiensten moet verlenen maar voor het overige kan hij meedansen.
Voor Inge is het squaredansen helemaal nieuw maar ze kwijt zich ijverig van haar taak en laat zich
gemakkelijk overal in duwen en dan denk ik aan de lady’s chain of de element left your corner.
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Luuk bouwt de dansen op, als we het figuur onder controle hebben, voegt hij een nieuwe toe zodat we op
het eind van de avond een heel behoorlijke square kunnen neerzetten. Soms is het lachen, gieren, brullen
want dan loopt het grandioos in de soep. Je moet ook zo goed luisteren en als 1 van de 8 de verkeerde kant
op loopt, tja dan………… Soms mist je ook een call en ben jij diegene die het zaakje in het honderd laat
lopen. En dan schudt Luuk maar weer eens zijn hoofd, zet de muziek stop en vraagt waar het probleem zit
om deze vervolgens op te lossen.
Na de pauze blijkt dat niemand naar huis is gegaan dus we kunnen weer verder met onze 3 squaren al moet
Luuk soms wel invallen voor Ben. Ria had ook wel willen stoppen maar helaas voor haar was ze dringend
nodig en heeft ze het moedig volgehouden tot bijna het einde van de avond.
Behalve het squaren doen we ook 2 longways, leuk om te doen en bij deze dansen ben je niet afhankelijk
van een 8-tal. Judith heeft er dan ook eentje gefilmd en ik hoop dat deze op de les terugkomt!!! Als de
volgende DIG uitkomt weten we dit al.
Squaren blijft leuk vind ik, maar of ik elke keer een de hele avond zou willen sqauren betwijfel ik.
Gelukkig doen we dit niet, per slot profileert Garoon een Werelddans programma te hebben. Daar hoort
squaren ook tussen, toch……..

dansgroeten, Marianne

Workshop squaren
De workshop squaren door Luuk was mijn eerste workshop
bij Garoon, en wat heb ik genoten! Ik had nog geen enkele
ervaring met squaren, maar gelukkig was dat geen enkel
probleem.
Na een snelle uitleg over de termen die gebruikt gingen
worden zijn we in het diepe gegooid. Het leek af en toe
chaotisch maar op de een of andere manier wist Luuk ons
toch altijd weer op de juiste plaats te krijgen. Wat volgens
mij toch iedere keer weer een opgave was, dus daarvoor
nogmaals mijn complimenten.
Met de heerlijke muziek op de achtergrond met de vele
bekende nummers was het lachen, gieren, brullen. Ondanks dat er letterlijk gezegd werd wat je moest doen
ging het soms zo snel dat het niet bij te houden was. De termen die dan altijd wel terug kwamen en
opgepikt werden in het nummer waren home en weave. Op deze manier kwam je altijd wel weer goed uit
voor de rest van de dans. En als dat niet het geval was, was het gelukkig ook niet erg.
Het heeft een paar dagen geduurd voor ik weer normaal naar West Verginia kon luisteren en niet elke keer
heel hard HOME wilde roepen, maar het was het meer dan waard.
Heel erg bedankt Luuk voor beide vuurdopen, zowel voor het squaren als voor de eerste workshop bij
Garoon. Het was ontzettend geslaagd en daarin ben ik vast niet de enige die dat vond. En nu maar hopen
dat ik het voor de volgende keer nog weet!
Inge
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Workshop Nederlands met Elske Hoen
Elk jaar organiseert het bestuur een workshop en dit jaar hebben
ze gekozen voor Nederlands o.l.v. Elske op donderdag 7 februari.
Marjan opent de avond en heet Elske en Leo van harte welkom.
We waren met velen, voor de pauze telde ik 13 paren en na de
pauze 12. Er waren mensen weg gegaan maar ook weer bij
gekomen zodat we een mooi gevulde zaal hadden. Elske heeft
Leo, haar vast partner, meegebracht en dat is heel handig want zo
kan ze met hem de figuren voordoen en krijgen wij een goed
beeld van de passen die we moeten uitvoeren.
We beginnen met de Ljouwerter Schots, een kringdans. Ik vind er
weinig Nederlands aan, doet mij meer denken aan Engels. Dit
komt door de Schotse pas, zoals we die ook kennen van de Schottisch. Als ik dit zo zit te typen bedenk ik
dat deze pas ook wat weg heeft van een polka en die komt wel weer voor in Nederlandse dansen. Irene wist
me te vertellen dat de Ljouwerter Schots onder de West-Europese dansen valt en daarom past in een
workshop Nederlands.
De tweede dans is de Schots air, een rijdans. Dit is een eeuwenoude dans die me doet denken aan zo’n
prachtige kasteelzaal, waar de vrouwen hoepelrokken dragen en de kroonluchters met kaarsen branden. De
muziek doet ook Engels aan. Als we de rij diagonaal opstellen past het precies in de zaal.
Bij deze dans zit er een addertje onder het gras n.l. er moet een keer een rondje worden gelopen waar je 3
plaatsen op moet schuiven. Zou je denken geen probleem na al het squaren van Luuk die ons 3 quaters liet
lopen, maar bij deze dans, als je van paar 2 paar 1 wordt, ben je volkomen het gevoel voor richting kwijt.
Ook mij overkomt dit en weet ik niet meer welke kant ik op moet bij het lopen van de figuren!
Pauze

Na de pauze leren we de Kettingpolka, een dans gemaakt door Elske zelf. Volgens Judith een pittige dans
maar dat vind ik nog wel meevallen, ligt er ook aan hoe fanatiek je bent. Er zitten galoppassen in en, zoals
de naam al doet vermoeden, kettingen. Het leuke van deze dans is dat je steeds weer bij je eigen partner,
waar je mee begint, en de dame of heer uitkomend na de eerste ketting, uitkomt. Mits je het goed doet
natuurlijk, dus hilariteit geboden. Persoonlijk vind ik dit een mooi oriëntatiepunt tot hoe ver je de ketting
door moet lopen.
De 2e dans leren we de Wals bij Maanlicht, eveneens een dans gemaakt door Elske. Ook bij deze dans ga
je bij je eigen partner weg om even te dansen met iemand anders en keer je weer terug naar je partner. Is dit
de dans dat je met je contra danst? Nu ik dit stukje doorlees, blijven we niet bij dezelfde partner. Ik weet
het even niet meer. Komt hij in ons lesblok van Judith, dan weten we, als je dit stukje leest, hoe de dans
precies in elkaar steekt.
Om 22.15 wordt de avond gesloten en biedt Simone Elske een presentje aan en bedankt ze haar voor haar
inzet om ons Garooners een mooie avond te geven.

dank je wel Elske
Marianne
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Workshop Nederlands
Op 7 februari gaf Elske Hoen een workshop Nederlands bij Garoon.
Aangezien Nederlandse dansen vaak parendansen zijn, had zij haar
echtgenoot en danspartner Leo meegenomen, zodat tegelijkertijd
zowel de mannenpassen als de vrouwenpassen uitgelegd konden
worden. Wat natuurlijk heel handig is!
Voor de pauze heeft zij twee dansen uitgelegd en herhaald en na de
pauze twee andere dansen. Twee van de dansen heeft zij zelf
gemaakt op oude Nederlandse volksmuziek. Dat lijkt me een vak
apart en best lastig om het ritme en de, weet niet precies hoe dit te
omschrijven maar wat mij betreft komt “uitstraling” van de muziek
misschien het beste in de buurt, te vatten in een dans.
Gelukkig heeft Judith alles gefilmd en ook al de dansen herhaald in de les, want er zaten hele leuke dansen
tussen.
Al met al een leuke, gezellige avond waarbij we veel geleerd hebben!
Simone

DANSREIZEN (Damayanti gaat verder met haar verslag)
Ja, dat waren onvergetelijke ervaringen! Ik weet dat er mensen zijn die nog veel meer reizen erop hebben
zitten, maar voor mij waren de reizen met Guus een hele
belevenis.
Laat niemand denken dat dit een soort plezierreisjes waren!
Nou ja, aan de ene kant natuurlijk wel, maar aan de andere
kant: er was weinig vrije tijd en je kon niet echt een land
verkennen.
De bus toerde ons van hot naar her, je hoopte op een beetje
ruime kleedkamer en als je omgekleed was, was het vaak lang
wachten in de gloeiende hitte óf juist in de kou tot onze groep
eindelijk aan de beurt was. Het nadeel van onze mooie
kostuums was dat je er niet mee mocht zitten (dan kreukten ze)
én je mocht er niet in eten…
Tja, en als je dan van al dat lange wachten naar de w.c. moest,
was dat ook nog een hele toestand met van die kleine festival wc’s terwijl je zoveel rokken en een schort
aanhad! Maar er heerste een grote saamhorigheid. Doordat ik vaak zo moe was en echt mijn slaap nodig
had, heb ik heel wat gezellige avonden gemist en verbaasde me er vaak over dat iedereen het met zo
weinig slaap uithield. Maar achteraf hoorde ik dat mensen op aspirientjes en koffie leefden!
Onze eerste reis met Guus (in 2002) ging naar het 5-daagse Festival Brusy in Polen.
Yntze was één van de mannen die we toen in de groep hadden, maar hij was ook onze reisleider en hij
vervulde zijn taak heel goed! Vooraf hadden we maandenlang geoefend op de choreografieën en hielden
we in Ede een try-out van ons programma ‘Voetje van de vloer’
En toen bleek meteen al hoe kwetsbaar we waren: Sjerp (mijn danspartner bij één van onze dansen) had
zijn enkel geblesseerd en kon niet meedansen. Uiteindelijk viel Guus voor hem in; alleen danste hij niet in
kostuum, om te laten zien dat dit eigenlijk niet zijn rol was.
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We hadden een stuk met Limburgse dansen. Een kostuum dat we meen ik hadden geleend: ik zag de sjaals
tenminste laatst bij Judith in haar Kansemble terug.
Er was een lakendans in Terschellings kostuum, de stoeltjesdans in kleurige
Volendamse kledij, ‘Dansen en sjansen’ in Veluws kostuum, een dans in Zeeuws
kostuum, Ben en Lexien hadden een ‘duet’ in sjiek zwart kostuum en er was een
klompendans zonder muziek, alleen met het gestamp van de klompen, in ons
Twents kostuum. We kregen een eigen orkest, dat met ons meereisde en in
Terschellings kostuum goed bij ons paste.
Tja, en dan die busreis! We vertrokken midden in de nacht. En natuurlijk slaap je niet
erg goed/slaap je niet in de bus, dus bij aankomst was ik in ieder geval al moe! Yntze
had samen met anderen een zangbundel samengesteld, zodat we onderweg geregeld liedjes zongen.
We verbleven in een barak op een camping. (Erg gehorig!) Elke ochtend sleepten we alle kostuums en
mutsen naar de bus en ’s avonds werd het weer keurig in de barak uitgehangen…
In de grote kantine kregen we ’s ochtends ons ontbijt en dan luisterden we naar onze dagindeling.
Niet alle kostuums hoefden altijd mee: je was zelf verantwoordelijk dat de juiste dingen meegingen. Tja,
en dan ontbrak er natuurlijk wel eens wat. Zoals die keer toen…
Nee, nu loop ik op de zaken vooruit.
Elke dag gingen we naar andere plaatsen, elke dag hadden we 1-2
optredens. Het was altijd weer afwachten waar we ons konden
omkleden: soms in een kasteelzaaltje, soms in een plaatselijk museum
te midden van allerlei breekbare dingen! Iedereen hielp elkaar met
schorten mooi strikken, mutsen vastzetten, make-up opdoen, etc. Op
de camping was een grote openluchthal, waar we regelmatig nog eens
oefenden. Gek hoe gedesoriënteerd je kunt zijn, als je niet in je
gebruikelijke omgeving bent! Bij elk nieuw podium was het weer even
zoeken: vanaf welke kant moeten we nu opkomen?
Leuk was de parade door de straten voor de opening van het festival. Maar ook in andere dorpen startte het
vaak met een parade door het dorp. Een heel kleurig gezicht met al die groepen uit allerlei landen in
kleurrijke kostuums! Onze klompen trokken de nodige aandacht.
Op één dag mochten we optreden in een openluchtmuseum. Daar had ik graag nog wat langer
rondgekeken, maar veel tijd was er niet voor.
En ja…dat was dus de dag dat ik in de bus doorkreeg dat ik mijn Limburgse kostuum niet mee had…
Guus was wel een beetje boos, maar we improviseerden er op los. De rok was er wel, ik kon een zwart
overhemd van een van de jongens lenen en ik kon een stola (die we altijd voor de kou mee hadden)
omslaan. Ik had alleen geen kleurige sjaal om mijn hoofd, zodat ik me heel kaal voelde! -Joost had bij de
Limburgse dans een narren-kostuum en wij moesten hem op onze gekruiste armen opvangen als hij erop
sprong en hem naar achteren ‘hossen’. Een hele klus, maar het publiek vond het erg leuk!
Voor onze lakendans moest er steeds één laken naar de kant
worden gegooid. Volgens mij zijn we zo nog één laken
kwijtgeraakt, want na afloop moest alles altijd weer snel
worden opgeruimd voor de volgende dans of andere groep.
Wat ook diepe indruk op me heeft gemaakt is het bezoek aan
Gdansk, een prachtige stad aan het water. Het bijzondere was
ook dat er overal Living Statues stonden, die varieerden van
eng (doodshoofd) tot heel mooi (witte dame).
Ook werd er op verschillende plekken gemusiceerd door, zo
te zien, Russische groepen.
Op één van onze laatste dagen traden we nog op onze eigen camping op, waarbij onze jongste, geleende,
danser, Thijs in het narrenpak een tap-demonstratie ten beste gaf. Daarna ging het in polonaise met
iedereen terug naar de barak.
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Op de afscheidsavond, met onze Poolse gastgroep, hadden we nog een stunt: de kist waar de lakens
inzaten, was deze keer iets zwaarder: op een gegeven moment kwam Joost, als nar verkleed, eruit
tevoorschijn!
Twee jaar later, in 2004, gingen we naar een festival in Hongarije.
In de GID van okt. 2004 schreef ik daar nog een heel verslag over, dat ik in mijn fotoboek tegenkwam!
Hier houd ik het nu even kort: Ook hier was een nachtelijk vertrek van onze bus. In Bratislava hadden we
een overnachting in een hotel waar nogal wat aan mis was (voor onze Hollandse begrippen in ieder geval!)
en daarna ging de reis weer verder. Onderweg hadden we nog een avontuur.
Anneke vindt een portemonnee op de w.c. bij de benzinepomp waar
we stopten. Het personeel wil de portemonnee wel aannemen, maar
Anneke heeft er geen vertrouwen in dat ze het geld dan niet in eigen
zak steken. Onze buschauffeur belt de politie, die met een motor
langskomt en Anneke (en ik als getuige) doen ons verhaal en geven de
portemonnee af!
We worden op een heuveltop ontvangen, samen met alle andere
buitenlandse groepen. Het miezert, het is koud in de tenten en het is
een lange zit! We krijgen zuurkoolsla en vlees. Ik heb vóór de reis
aangegeven dat ik vegetariër ben, maar dat is nog niet tot hier doorgedrongen. Dus gaat het vlees er weer af
en heb ik alleen zuurkool te eten. Honger!!! We hebben weer een eigen orkest, waarvan enkele leden ook
vegetariër zijn. Zij eten meer zuurkool dan ik, en krijgen ’s nachts erge buikkramp! Dan maar liever een
lege maag…
’s Avonds is er dan nog bal met alle groepen. Hoeveel mensen
kun je in een ruimte proppen? Maar het is wel een vrolijke
boel. Elk land leert een dans aan de andere groepen: Wij leren
hen de Baonupstekker en de Hakke Toone.
Wat ik deze reis niet bij me heb, is het Garoon shirt. En dat
moesten we nu juist deze avond aan…
Ik krijg een shirt in maat XXL te leen, dat echt vele maten te
ruim zit en meer een jurk dan een shirt voor me is, maar
goed…We kwamen hier niet om mooi te zijn!
De volgende dag komen we door Boedapest. Wat een
prachtige stad! We hebben niet veel tijd om rond te kijken…
Anneke en ik hebben bij een busstop een foldertje meegenomen en in de bus al gezien dat er ergens een
leuk folklore winkeltje zit. Daar willen we heen voor souvenirs! Maar we krijgen maar een uurtje om er
zelf op uit te trekken. Daarin moeten we eerst een geldautomaat vinden, want anders kunnen we nog niets
kopen! Die vinden we, evenals het winkeltje. Gewapend met leuke souvenirs gaan we snel weer terug naar
de bus. (Wat ben ik blij dat mijn dochter me het afgelopen jaar meenam naar Boedapest en dat ik nu
eindelijk alles rustig heb kunnen bekijken!)
Op een andere dag mogen we nog even op eigen gelegenheid een dorpje in.
Anneke, Ada, Ria en ik vinden een klein winkeltje met cd’s, waar we allemaal
iets leuks uitzoeken om later met elkaar te delen. Onderweg komen we nog
leden van de Koreaanse dansgroep tegen. Als we ‘Hé Korea’ roepen, hebben we
meteen contact. We wilden dat zij een foto van ons maakten,
maar zij willen met ons op de foto. Ook goed!
Deze Koreanen komen we nog geregeld tegen bij optredens. De meisjes hebben
prachtige dingen op hun hoofd. Maar het is wel heel zwaar en dus vermoeiend
voor ze! Ze dansen ook met een Chinese draak. Weer kleurrijke optochten door
stadjes, waarbij iedereen met zijn eigen muziek meeloopt en af en toe wat
danspasjes ten beste geeft.
Een optreden bij een soort dorpshuis, waar ons publiek voornamelijk uit oude omaatjes bestaat…Na ons
treedt een kindergroep op: daar bleken alle omaatjes voor te komen! Nou ja, dan hebben we gewoon nog
een keer extra geoefend voor dit sobere publiek… In andere stadjes is er gelukkig wel meer publiek.
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We gaan nog even de grens over, naar Slowakije.
Daar wordt van elke dansgroep een afvaardiging in de kerk verwacht. Op het laatste moment hoort Guus
dat er nog 2 van onze groep bij kunnen en kiest hij Willemien en mij om mee te gaan. Ik heb geen idee of
we naar een kerkdienst gaan of wat er gaat gebeuren.
De kerk zit al overvol als we binnen komen, maar wij worden naar de
voorste plekjes geleid en mogen op stoeltjes zitten. Aan de andere
kant zit de Koreaanse dansgroep.
En dan gebeurt er iets dat diepe indruk op me maakt, misschien ook
door het onverwachte: er wordt nl. een soort ‘dansspel’ opgevoerd,
waarbij wordt uitgebeeld hoe een jong meisje wordt uitgehuwelijkt,
hoe ze wordt aangekleed als bruid en door haar vriendinnen en een
huilende moeder wordt overgedragen aan de bruidegom. Een prachtig
gezicht dat wij vanaf onze VIP-plaatsen goed kunnen zien!
Pas op de laatste dag is er even tijd voor een wandelingetje bij ons hotelletje en beland ik op een markt,
waar ik een leuke rugzak koop. (Inmiddels is hij al aardig versleten, maar ik kan nog steeds geen goede
vervanging voor hem vinden….Ik denk dat ik moet wachten tot een volgende dansreis!).
Nou, voor de langere versie mogen jullie mijn fotoboeken nog eens bekijken…
Maar het waren geweldige reizen en we hebben genoten van onze optredens voor publiek, het
internationale van alle festivals, het samen meemaken van zo’n reis en van de talenten die choreograaf
Guus, reisleider Yntze, costumière Ria, de muziekgroep, de buschauffeur en vele anderen ten toon stelden.
Ik ben benieuwd met welke verhalen mijn medereizigers komen!
P.s. De foto kwaliteit is niet helemaal goed, omdat het soms
foto’s van foto’s zijn. (We hebben zoveel elkaar
gefotografeerd, ik weet echt niet wie de originelen heeft! Al
heb ik nog wel 2 cd-roms met foto’s van Hongarije.) En, wie
herkennen jullie op de foto’s???
Damayanti

Notulen Algemene Ledenvergadering Garoon 22 november 2018
Aanwezig:
Ria Pasman, Marjo Pot, Floor Hooning, Marjan Faassen, Anja Hengstman, Ada Feenstra, Simone Kuijpers
(notulen), Rineke Diemel, Milka Sytsma, Nelie Veurink, Damayanti v.d. Velden, Luuk v.d. Woude, Betsy de Groot,
Leonne v.d. Zande, Ria Klootwijk, Francien Huttinga, Thea Lammers, Leny Oosterbaan, Anneke Kromhout, Judith
van Ham, Irene Scholten, Marianne Huikeshoven, Mariëtte Kroeze, Hilko van der Voet, Inge Veldkamp (25
personen).
Afmelding met kennisgeving: Ben Franke, Anita Vogelaar.
1.

Opening
Ada opent de vergadering en heet iedereen welkom. Volgens de statuten moeten we eenmaal per jaar
vergaderen. Er staan meer leden op de lijst dan nu aanwezig, 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. 09-11-2017.
N.a.v.: blz. 1, punt 4. Jaarverslag 1 september 2016 tot 1 september 2017: Ben Franke meldt dat hij het
jammer vindt dat er nergens vermeld staat hoeveel leden de vereniging heeft: dat zijn 29 op de
dinsdagochtend en 27 leden op de donderdag. 4 leden dansen zowel op de dinsdag als de donderdag. Dat
zijn in totaal 56 – 4 is 52 leden.

3.

Mededelingen/ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur en geen ingekomen stukken.

4.

Jaarverslag 1 september 2017 tot 1 september 2018.

In het jaarverslag is het optreden van Garoon op de verjaardag van Anja op 03-02-2018 niet opgenomen. In het
officiële jaarverslag, dat gearchiveerd wordt, zal dit wel opgenomen worden.
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
(digitale informatie Garoon), dat 4x per jaar uitkomt. Mocht iemand een andere naam bedenken, houdt zij
zich aanbevolen. Er staat altijd een bestuursstukje in met mededelingen. De stukjes van de leden over
optredens e.d. maken de DIG tot een leuk geheel. 3 adverteerders leveren een kleine bijdrage op voor de
kas. Ada heeft het verzorgen van de DIG op zich genomen en wil dit wel blijven doen. Zij hoopt op veel input
van de leden.
b. Kostuumcommissie
De kostuumcommissie bestaat uit 4 leden (Marianne, Stien, Ada en Anneke). Er zijn dit jaar alleen kostuums
gebruikt voor het schaapscheren. Helaas was er geen passend optreden voor de andere kostuums.
c. Grote Clubactie/Kleine Clubactie
Na aftrek van de prijzen was de opbrengst € 110.-. Na aftrek van het prijzengeld bleef er € 183.- over. Nel,
Ben en Anneke zijn in de prijzen gevallen.
d. PR
Eind september was de open dag van het Kernhuis, daar heeft Garoon zich kunnen presenteren aan het
publiek. Verder was de AH-actie een groot succes. Naast naambekendheid voor Garoon leverde dit ook een
nieuw lid op; Judith van Ham. De gemeente Ede heeft diverse platforms opgericht (website Voor Elkaar in
Ede.nl en de Socialekaart.ede.nl) en begin 2018 is een cultuurfonds opgericht, hierbij zijn echter nog geen
gezamenlijke activiteiten geïnitieerd.
Ria heeft zich m.n. beziggehouden met het jubileumfeest. Zij wil nog proberen een stukje te krijgen in Ede
Totaal.
Ada benadrukt dat het bestuur heel blij is met de initiatieven van Ria voor de PR. Er volgt een applaus van de
aanwezigen.
e. Lief- en leedpot Plusgroep
Betsy heeft de lief- en leedpot van de Plusgroep overgenomen dit jaar. Er zat toen € 137.10 in de pot. Dit
jaar hoefde de pot dus niet aangevuld. Na alle uitgaven die gedaan zijn, is er nog € 5.- over. Voor volgend
jaar zal daarom aan de plusleden gevraagd worden weer een bijdrage aan de pot te leveren.

6.

Jaarrekening seizoen 2017-2018
Er is een klein verlies van € 276.-; daarin is meegenomen € 200.- aan bijscholing voor Judith. De
vergadering is ermee akkoord, dat Judith dit bedrag krijgt, indien zij daadwerkelijk een scholing/workshop
gaat doen.
Wij zijn nog steeds lid van de BAK (belangenvereniging amateurkunst). Dit kost € 15.- per jaar, maar
verdient zich zeker terug omdat wij ons hierop kunnen beroepen t.b.v. de subsidie voor Garoon. Ook dit jaar
heeft zij weer protest aangetekend tegen de hoogte van de subsidie, waarop het bedrag is aangepast naar
boven toe.

7.

Kascontrole
a. De kascontrole is dit jaar gedaan door Leny Oosterbaan en Leonne v.d. Zande. Leny heeft de taak
overgenomen van Stien Peters, die haar enkel gebroken heeft.
Leny en Leonne zijn op 17 oktober 2018 bij Marjo geweest om de boeken te controleren. Zij hebben geen
onjuistheden in de boekhouding kunnen vinden. Zij zijn blij met de uitstekende penningmeester. De
kascontrole zal volgend jaar gedaan worden door Leny Oosterbaan en Hilko Voet; Marianne Huikeshoven is
reserve.

8.

Begroting 2018-2019
Marjo geeft een kleine toelichting: de inkomsten zijn wat hoger, aangezien wij 3 nieuwe leden hebben. De
subsidie begroot zij altijd wat lager. Wij sluiten volgend jaar met verlies af; ook door het jubileumfeest. Daar
is 4000 euro voor begroot, er stond al een bedrag op de balans; daarom nog 2421 euro op de begroting. De
bumarechten worden hoger omdat wij nu boven de 50 leden komen; daar valt ook de verzekering onder.
Voorstel is om toch de contributie iets te verhogen (was dit jaar ook het geval). Ada vraagt hiervoor de
vergadering om toestemming; de vergadering heeft geen bezwaar.

9.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), wet op de privacy
Marjan heeft een concept gemaakt, dat nu besproken wordt.
Er staat op de eerste pagina ALV dat moet AVG zijn.
Er staat op het 3e blad, kopje binnen de EU minderjarigheid. Hierbij wordt 16 jaar genoemd. Vraag is of
dit geen 18 jaar moet zijn. Marjan zal dit nagaan.
Damayanti heeft wat kleine puntjes; die zal zij op de mail zetten naar Marjan.
N.a.v.: er komt een lijst met leden te liggen op de dansavond waar men kan aantekenen of men
wel/geen toestemming geeft voor het gebruik van foto’s/video’s.
N.a.v. Ria heeft bij het jubileumfeest ook briefjes opgehangen dat men aan kan geven als er bezwaar is
tegen het gebruik van foto’s/video’s.

10. Bestuursverkiezing
Helaas stoppen Ada en Rineke als lid van het bestuur. Marjo bedankt hen voor hun inzet in de vorm van een
gedicht. Zij krijgen als afscheidscadeau een beeldje en bloemen. Het voorzitterschap zal overgenomen
worden door Marjan. De taken van Rineke worden grotendeels overgenomen worden door Thea. Het bestuur
bestaat nu uit 4 leden. Inge meldt zich spontaan aan als 5 e bestuurslid. De vergadering heeft hier geen
bezwaar tegen.
11. Bespreekpunten: hoe verder met het najaarsbal nu Riet en Stien gestopt zijn met de organisatie?
Vorig jaar was het laatste najaarsbal. Dit jaar is het jubileumfeest geweest dat heel gezellig en leuk was. Het
najaarsbal was het enige gezamenlijke moment van de plusgroep en de donderdagavondgroep. Het zou
jammer zijn als dat verdwijnt. Geopperd wordt om iets overdag te doen aangezien de plussers niet graag
meer ’s avonds de deur uitgaan, evt. een gezamenlijke maaltijd (zoals bij de Wieledansers), evt. andere
verenigingen uitnodigen. Anja en Inge melden zich aan als organisatoren. Zij kunnen bovenstaande
opmerkingen meenemen. Inge zal aan Heleen vragen of zij ook mee wil helpen.
12. Rondvraag
Leny: zij vindt het heel vervelend om in de zaal boven te dansen, als de zaal beneden verhuurd is. De zaal
boven is vrij klein. Kan er geen andere afspraak gemaakt worden? Marjan heeft dat al bij de gemeente
nagevraagd en volgens de gemeentelijke verordening heeft het Kernhuis een vergunning om 6x per jaar een
commercieel feest te geven. Dit is vaak op donderdag omdat op donderdag gratis getrouwd kan worden. Ook
in het huurcontract staat van Garoon staat dat er max. 5x uitgeweken mag worden naar een andere zaal.
Vorig jaar hebben we als we boven dansten, minder zaalhuur hoeven betalen. De laatste maal werd wel het
volle bedrag gevraagd; Marjo heeft protest aangetekend hiertegen. Als het een groot probleem gaat worden,
zouden we evt. kunnen uitwijken naar een andere zaal, maar dat is waarschijnlijk een gymzaal en daar
kleven ook nadelen aan.
Anneke: van wie is het gebak en de cake die er staat. Gebak is over bij het Kernhuis en de cake is over van
het jubileumfeest.
Anneke: hoeveel donateurs hebben wij: antwoord 5. De man van Anneke, Wout, is ook donateur. Zij heeft
een vraag over de betaling. Marjo zal haar dat buiten de vergadering om persoonlijk uitleggen.
Ria Klootwijk: n.a.v. het plotseling overlijden van Hanke heeft zij Kees Huikeshoven (man van Marianne)
gesproken die wel kort wil komen uitleggen wat men kan doen in zo’n situatie. Het bestuur zal dit meenemen
naar de vergadering, maar zowel bij de Velder als in het Kernhuis zouden vrijwilligers moeten zijn, die weten
wat in geval van calamiteiten gedaan moet worden.
Damayanti: wanneer komen de notulen van de ALV. Antwoord: worden altijd opgenomen in de DIG van
december.
Damayanti: komt er nog boeken- en/of muziekmarkt? Antwoord: het animo was niet heel groot maar zou
evt. tijdens het najaarsbal georganiseerd kunnen worden.
Damayanti: zou Garoon niet zich niet wat prominenter kunnen profileren op de volksdanspagina van
facebook tbv de naamsbekendheid? Bv. wat vaker een post met foto’s of herinneringen aan een feest.
Overigens zijn de foto’s van Floor betr. het feest erg leuk geworden.
13. Trekking lootjes:
Inge trekt Ria Pasman (10 euro); Ria trekt Ans ten Berge (12,50 euro) en Marjan trekt Wout (15 euro).
14. Sluiting
Ada sluit de vergadering.
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Nog een laatste stukje jaarplanning:
Dinsdag
9 april
Week 18
Dinsdag
14 mei
Donderdag
30 mei
Dinsdag
05 juni
Zaterdag
08 juni
Dinsdag
18 juni
Donderdag
20 juni

: dansleidersoverleg
: meivakantie (27/4 t/m 05/5)
: bestuursvergadering
: geen dansen i.v.m. Hemelvaartsdag
: bestuursvergadering (indien nodig)
: bediening bij schaapscheren
: laatste les 50+ groep
: laatste les avondgroep

e-mailadres bestuur:
e-mailadres ledenadministratie
website Garoon:

bestuur@garoon.nl
leden@garoon.nl
www.garoon.nl

We zijn ook op Facebook te vinden
Dansleiding:

Judith Boogaard

0318-543990

Bestuur Garoon:
Marjan Faassen
Marjo Pot
Simone Kuijpers
Thea Lammers
Inge Veldkamp

voorzitter
penningm./ledenadministratie
notuliste
lid (50+)
lid

0317-619771
0318-623612
0318-642392
0318-785909
06.19841338

PR Garoon:

Ria Pasman

0318 641165

Correspondentieadres Garoon:
Kopij voor DIG sturen naar :

Weidmanlaan 89, 6713 HZ Ede
adafeenstra@gmail.com

Danscafé van de Wieledansers is op de volgende data:
vrijdag 5 april en 14 juni (20.30-23.00 uur)
adres: wijkcentrum de Nude, Kortestraat 2
Toegang: leden € 4,00 en niet-leden € 5,00
Midweek Internationaal “met een tikje Israëlisch” o.l.v. Mariette van Gelder en Giel Herben.
Een heleboel uurtjes dansplezier. `s Ochtends dansworkshops, `s middags een activiteit (vrijwillig) en
`s avonds bal.
Datum: 1 t/m 4 oktober 2019
Plaats: Natuurvriendenhuis De Bosbeek te Bennekom
Kosten: € 245,00 pp (voor 1 mei geboekt en aanbetaald: €225,00)
(Wil je hier meer over weten, vraag Irene, Nelie, Stien, Margreet of Ada naar hun ervaringen)
GAROON is in het Armeens een woord voor LENTE
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