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Hallo Garooners, 
 
Lees hem goed, lees hem helemaal, want 
voor Garoon-in-Druk is het einde verhaal. 
Met weemoed maken we deze laatste Gé-i-Dé. 
Tis mooi geweest, wij zijn tevree. 
Ruim 20 jaar hebben we ons best gedaan 
nu komen er andere tijden aan. 

 
En hoewel het ons ook een beetje spijt 
Moet ook Garoon mee met de moderne tijd 
 
Maar we hebben een website  
 
En je kunt ons op facebook “Liken”   
 
En de Garoon nieuwsbrief 
 
Zal ieder Garoonlid bereiken. 
 
Tja, nu blijft ons niet veel anders over dan jullie heel veel plezier te 
wensen met oliebollen en kerstkransen 
En we hopen dat jullie allemaal nog heel, heel lang mogen blijven 
dansen. 
 
Groetjes van bijna ex-redactieleden 
Gerda en Lexien 
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Mededelingen van het Bestuur december 2013 
 
Aan mij de eer om het laatste bestuursstukje voor de GID te 
schrijven. Na ruim 20 jaar stopt de GID in deze vorm. 

Allereerst is dan ook een bedankje richting Lexien en Gerda 
zeker op zijn plaats. Dames: bedankt voor alle het werk wat 

jullie hiermee gehad hebben, jullie tijd en creativiteit. Op het 
najaarsbal hebben ze zelf op een ludieke wijze afscheid 
genomen. 

Voor de komende tijd willen we het op een andere manier 
vorm geven. Na afloop van de ledenvergadering heeft Nelleke 

te kennen gegeven dat zij wel een “soort nieuwsbrief” in 
elkaar wil zetten. De stukjes verzamelen en zo ordenen dat 
het netjes op een A4-tje terecht komt. Nelleke alvast 

bedankt. Hoe het er dan precies uit gaat zien moeten we nog 
even bekijken. Maar dat gaat vast goed komen. 

 
Begin oktober bestond onze vereniging 35 jaar. Een hele 

leeftijd! Op 31 oktober 2013 hebben wij hier aandacht aan 
besteed. Elk lid kreeg een mooi, rood, doosje met daarin een 
heerlijke bonbon. Rineke: bedankt voor het maken!. Zag er 

weer prachtig uit. De avond zelf werd er heerlijk gedanst: 
goud van oud. Ook dansen van het eerste uur. Van de 

volksdansgroepen Nirkoda, Wielerdansers en Mondial hebben 
we felicitaties ontvangen.  
 

De ALV werd op 14 november jl gehouden. Er was een 
redelijke opkomst. Alle commissie deden weer verslag van 

hun activiteiten van het afgelopen seizoen. De ruimte van 
Welstede, waar we onze kleding hebben opgeslagen, wordt 
per 1 januari 2014 opgezegd. Gelukkig hebben we Marianne 

bereid gevonden om een stuk van haar zolder hiervoor 
beschikbaar te stellen.  

Aan de “grote clubactie” hebben we dit jaar niet meegedaan. 
De reden hiervoor hebben jullie al in de laatste nieuwsbrief 
kunnen lezen. Wel hadden we nu de “kleine clubactie”.  
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Dit was een groot succes. Er waren drie prijswinnaars en een 
troostprijs. De netto opbrengst bedroeg € 131,00. Anneke 

bedankt voor je idee en het organiseren hiervan. En…. 
Anneke heeft nog een leuk idee: In het voorjaar willen we 

een kleine boekenmarkt organiseren. Iedereen kan dan 
boeken meenemen en deze worden voor een klein bedrag 

verkocht ten gunste van de Garoon kas. Zo kun je voor je 
vakantie goedkoop een paar leuke boeken op de kop tikken 
en in de vakantie zelf daar veel leesplezier van hebben. 

Op de ALV wordt ook altijd de vrijwilliger van het jaar 
bekendgemaakt. Deze keer was dat Rineke. Voor haar een 

grote verrassing. Maar het was echt verdiend. 
 
Op 22 november 2013 hadden we weer het Najaarsbal. Zoals 

van ouds heel gezellig, leuke dansen, een snuisterijenmarkt 
(die € 116,- opbracht), heerlijke cake, hapjes etc. Stien en 

Riet weer bedankt voor de organisatie. Wilma en Irene voor 
de dansleiding. Hopelijk volgend jaar weer. 
 

Op 11 januari 2014 is er weer het Regiobal. Hierover is in de 
laatste nieuwsbrief ook al het een en ander vermeld. Op het 

Regiobal komt ook een marktje, dus de spulletjes die je bij 
het najaarsbal weer mee moest nemen, kun je daar weer 
inleveren. Hopelijk worden ze dan wel verkocht.. 

 
Rest mij nog iedereen fijne kerstdagen en een goede 

jaarwisseling te wensen. 
Tot in januari .. 
 

 
     

       2014 
 

 
Namens het bestuur 
Marjo 
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Stichting NEVOFOON 
           

Hét adres voor uw volksmuziek!!! 
 Voor CD’s, boeken en DVD’s.           
 Voor bladmuziek, dansbeschrijvingen 
 en dansschoenen. 
 
 Kijk ook eens op onze website voor liedjes, 
 spelletjes, expressie en bewegen voor 
 kinderen vanaf 2 jaar: 
 Maar ook voor ouderen, lichamelijk 
 en verstandelijk gehandicapten heeft 
 Nevofoon een groot pakket CD’s 
 en boeken voor dans en bewegen. 
 
  
 Stichting Nevofoon 
 Borgweg 1 
 9804 RP Noordhorn 
 Tel. 0594 50 55 40 
 Bgg 0118 60 24 78 
 e-mail: nevofoon@zeelandnet.nl 

www.nevofoon.nl 
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Beste Garooners, 

In deze allerlaatste GID, snik, snik, een berichtje over wat we kort geleden 
voor de allereerste keer gedaan hebben, nl. onze eigen GROTE HOED 
actie. Het was leuk en het was een succes en ik laat jullie graag het 
resultaat zien. 
Er zijn in totaal 71 bonnen gekocht, waarvan de opbrengst € 181,-- is!! Er 
waren drie gelukkige winnaars en na aftrek van de prijzen bleef er voor de 
verenigingskas € 131,-- over. Voorwaar een goed resultaat. Voor diegenen 
die niet op de ALV aanwezig waren vermeld ik dat onder luid applaus 
besloten is hiermee door te gaan. Bedankt allemaal en wordt vervolgd, 
dus! 
 

Tegelijkertijd wil ik onze super GID-redacteuren Lexien en Gerda 
bedanken. Vijfentwintig jaar werk, altijd een goed verzorgde krant, leuke 
grapjes, gedichten, cartoons, het kookhoekje, wetenswaardigheden en niet 
te vergeten de puzzels van Lexien, in elke krant weer! Meiden, hartstikke 
bedankt!! 
PS: oplossing zomernummer: “wij zoeken een kopieerder voor de Garoon 
in druk” ; daar zoeken we nu niet meer naar??? Aan de jubileumpuzzel van 
Wim ben ik nog volop bezig. 
Last but not least: de leuke rubriek van Betsina. Knap dat je zo lang 
geheim hebt kunnen houden wie dat was!! De onthulling was een 
verrassing, NELLEKE! 
 

Ik weet zeker dat ik onze Garoonkrant zal gaan missen met genoemde 
rubrieken maar ook de verhalen van leden, de Schijnwerper, de verslagen 
van bals en de dagjes uit van de dinsdagmorgengroep. Maar ja, het zij zo; 
de vraag is: “wat nu?” Dat kost de nodige hoofdbrekens maar het komt 
vast goed. 
 

Dansen blijven we gewoon doen en ik hoop nog lang onder leiding van 
Wilma. Straks het Regio Nieuwjaarbal “nieuwe stijl” ; fijn dat het een 
vervolg gekregen heeft. Wel jammer dat er geen kinderdansuurtje meer is; 
mijn kleindochter vroeg er al naar maar ik moest haar teleurstellen. 
 
Tot slot wens ik iedereen fijne feestdagen en een actief nieuw dansjaar toe. 
 

Met groeten, Anneke Kromhout. 
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  Op 22 november 2013 stond het herfstbal gepland in “de Kei”  
aan de Peppelensteeg. 
Er werd maar heel aarzelend ingeschreven op de intekenlijst en het 
kostte de feestcommissie nog heel wat overredingskracht om voldoende 
leden enthousiast te krijgen. Ook uit Barneveld  en Bennekom meldden 
zich enige leden.  
Uiteindelijk kwamen er toch ongeveer 40 danslustigen waardoor de 
zaal heel goed gevuld werd. Die zaal was weer gezellig versierd, de 
tafeltjes leuk gedekt, bij de koffie een geurig plakje kruidcake en later 
in de pauze nog wat eenvoudige hapjes en lekkere snacks. 
Irene en Wilma zorgden voor de muziek en door hun stimulerende 
inzet, deed iedereen zoveel mogelijk mee.  Het was weer heel gezellig, 
ook door de verschillende “dansblokjes” , fijn om te dansen, om even 
bij te praten en samen te genieten van deze avond. 
Zoals al een paar jaar gebruikelijk, was er ook weer een kraam met zeer 
voordelige sinterklaas- of kerstcadeautjes. Daar koop je dan toch wel 
iets. En als je thuis gekomen toch niet weet wie je het zou kunnen 
geven dan is het goed voor de clubkas en bij een volgende gelegenheid 
kan het dan weer in de kraam! 
 De afscheidsvoordracht van Gerda en Lexien was ook heel leuk. 
Jammer, jammer, dat zij stoppen met GID. Wij zullen dit “blad”  best 
wel missen. Dat jullie stoppen, kan ik heel goed begrijpen. Jullie 
hebben er zoveel jaren voor gezorgd. Alle Garooners zijn daar – denk 
ik - dankbaar voor. Ook heel sneu, dat er zich niemand als opvolger 
gemeld heeft. 
 Hartelijk dank aan dansleiding, kraambemanning 
(kraambedamening) is dat ook een woord?),  de feestcommissie, de 
helpers achter de bar, geluid- en lichtverzorgers en aan het einde de 
opruimers, die allen samen ons weer zo’n gezellig, geslaagd herfstbal 
bezorgden. 
 Graag wil ik hierbij allen heel Prettige Kerstdagen en een 
Gezond Nieuwjaar wensen om ook in 2014 nog heel veel dansplezier te 
beleven. 
 

Groetjes Margreet.    6 
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Beste Garooners, 

Op diverse manieren is er al reclame gemaakt voor het Nieuwjaarsbal 
op 11 januari 2014 in de Kei. Toch wil ik graag van deze allerlaatste 
GID gebruikmaken om het nog eens onder de aandacht te brengen, 
want een grote opkomst van Garooners zou fantastisch zijn.  
Ik ben heel blij dat het dit jaar is gelukt om naast het plusbal en 
avondbal ook een workshop en een maaltijd in te passen in het 
programma. Dat maakt de dag een stuk completer.  
Het zou tevens fijn zijn als een aantal mensen zich als vrijwilliger 
willen inzetten op 11-01-2014. Een aantal mensen heeft  zich hiervoor 
al opgegeven, maar wij kunnen er meer gebruiken. Met name mensen 
die in het bezit zijn van een EHBO-diploma zijn zeer welkom. Gezien 
het aantal mensen dat wij verwachten, is het verplicht dat er een 
EHBO-er aanwezig is. Zolang er zich geen calamiteiten voordoen kan 
de EHBO-er gewoon aan het programma meedoen, alleen in geval van 
nood wordt er een beroep gedaan. Wie of wie wil dat gaan doen? 
Er is tevens nog een aanvulling op de vrijwilligerslijst: wij zijn van 
plan een grote pan soep te maken met stokbrood en salades. Wie heeft 
zin om thuis alvast een salade te maken of ingrediënten te kopen om 's 
avonds de salade in elkaar te draaien? De kosten voor de salades 
worden uiteraard vergoed.  
Verder, zoals al eerder vermeld in de GID, komt er ook een 
snuisterijenmarkt. Ik heb al wat leuke spullen meegenomen van het 
herfstbal, wat daar kan komen te staan. Het idee was een folkloremarkt 
ervan te maken, maar andere goed verkoopbare spullen zijn ook van 
harte welkom. Er is nog een dansavond in januari, dan kunnen jullie de 
spullen bij mij kwijt. Als er plussers zijn die spullen daarvoor hebben, 
dan hoor ik dat graag.  
 
Namens 
Nirkoda Veenendaal 
De Wieledansers Wageningen  
En natuurlijk Garoon Ede 
 
Simone Kuijpers 
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Kinderdans op Wijkfeest. 
 
Via onze squaredans leraar Luuk van der 
Woude kreeg ik het verzoek om mee te 
helpen met het Wijkfeest ‘Samen leven, 

samen spelen’  dat op zaterdag 15 juni rondom Buurthuis de Meerpaal 
werd georganiseerd. 
Ik moest wel even nadenken: mijn kinderdansdvd’s, boekjes en 
dansattributen lagen allemaal ver weg gestopt, want ik had niet gedacht 
dat ik dit voorlopig nog op zou pakken. 
Immers: toen ik een paar jaar geleden in Veenendaal op de naschoolse 
opvang kinderdansles zou gaan geven, forceerde ik mijn knieën 
dusdanig dat ik jarenlang niet kon dansen! 
Gelukkig hielpen de fysiotherapeuten van Bravenboer die gespecialeerd 
zijn in het werken met mensen met fibromyalgie me weer een heel eind 
op weg, zodat ik het afgelopen jaar weer voorzichtig een uurtje kon 
dansen. 
Maar nu dus weer zelf lesgeven? 
Luuk beloofde me echter bij te staan, dus ik stofte alle spullen af, 
verdiepte me in de dansen, stelde een lijst op met geschikte dansen om 
snel aan te leren en dacht dat ik er klaar voor was. 
Het feest was voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en we hadden een mooie 
indeling gemaakt waarbij ik afwisselend 20 minuten les zou geven aan 
kinderen van 6 tm. 9 jaar en dan weer 20 min. aan kinderen van 9 tm. 
12 jaar. 
De dag begon met veel wind en regen en in gedachten was ik bij 
degenen die nu een circustent gingen opzetten en alle andere 
voorbereidingen voor dit feest troffen. 
Even voor 13.00 uur was ik present. 
Op het terrein naast de Meerpaal stond een luchtkussen klaar, een 
schminktafel, een rodeostier, stokken om piramides mee te bouwen en  
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nog veel meer. 
Ik mocht mijn spullen in de circustent klaarzetten en daarna gingen 
Luuk en ik op de muziek van de polonaise het terrein rond om iedereen 
op te halen voor de opening. 
Dat was althans de bedoeling, maar de muziek klonk niet zo ver dus 
niet iedereen had in de gaten wat we wilden. 
Maar na 2 rondjes te hebben gelopen, hadden we toch een sliert mensen 
bij elkaar en vond de officiële opening plaats. 
20 Minuten volksdansen? 
Vergeet het maar. 
Kinderen kwamen en gingen … 
Leeftijden? 
Hele kleine peutertjes stapten binnen, keken met hun donkere oogjes 
nieuwsgierig rond en wilden dansen… 
Dus gooide ik alle regeltjes aan de kant en dansten we elke keer als er 
weer wat kindertjes kwamen kijken. 
Een enkele keer lukte het om een kring of parendans aan te bieden, 
maar omdat iedereen zo vrij in en uit liep, was het moeilijk om iets 
geordends tot stand te brengen. 

Een oplossing bleek de 
schelpendans Pupu 
Hinuhinu te zijn: de 
kinderen konden hier 
rustig bij zitten en 
vonden het heel leuk 
om de schelpjes tegen 
elkaar aan te tikken en 
mijn bewegingen na te 
doen. 
Het was heerlijk om te 

zien hoe de gezichtjes van al die kindertjes straalden en hoe ze 
terugkwamen om nog eens te dansen. 
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Toen het einde van de middag om 15.30 uur naderde mochten we nog 
 een dans aan de ouders laten zien. Veel dansertjes waren toen alweer 
verdwenen, maar er vormde zich spontaan een nieuwe groep die graag 
nog een keer de schelpendans deed. 
Thuisgekomen was ik bekaf, maar ook heel blij dat ik al die kinderen 
had kunnen kennis laten maken met dans en zag ik in gedachten nog 
hun stralende gezichtjes voor me. 
Toen ik enkele dagen later in de Kringloopwinkel kwam, zat daar een 
meisje heel rustig op een gitaartje te spelen. Ik knipoogde even naar 
haar terwijl ik rondkeek naar speelgoed dat ik voor mijn remedial 
teaching kon gebruiken en toen zei ze:’ Ik zag je wel hoor!’  
‘Wat zag je?’vroeg ik verwonderd. 
‘ Ik zag je wel bij het dansen hoor!’  
Verbaasd realiseerde ik me dat dit één van mijn kleine dansertjes was 
geweest. 
En ik voelde me een beetje een beroemdheid door zo herkend te 
worden. Dus wie weet, moeten de kinderdansspullen toch maar niet te 
ver worden opgeborgen… 
Want er zijn nog heel wat kinderen die graag willen dansen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damayanti van der Velden 
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  Programma Nieuwjaarsbal 
11 januar i 2014 in De Kei te Ede 

 
 
13.30- Plusbal      Irene Scholten        €   8,- 
15.30 
 
 
16.00- Workshop     Liedewijde Mars, Elske Hoen,      € 10,- 
18.00  Internationaal      Jacqueline van Steenbrugge, 
       Leo v.d. Heijden, Wilma Fontein, 
       Hanke Bloksma  
 
 
18.30- Maaltijd*      Vooraf opgeven        €  5,00 
19.30       (*ook Vegetarisch) 
 
 
20.00- Bal met      Hanke Bloksma        € 11,00 
23.00  Orkest Ajdè 
 
 
Combi  Workshop en Avondbal       €  18,00 
 
Combi  Plusbal en workshop        €  16,00 
 
Combi  Plusbal en avondbal         €  16,00 
 
 
Passe-Partout  Plusbal, workshop en avondbal      €  25,00 
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Wat?! Rudolf heeft me ontvriend?! 



Concept (vast te stellen in ALV 2014) 

Notulen Algemene Ledenvergadering Garoon 14 november 2013 

 

Aanwezig: 
Margreet Segaar, Ria Pasman, Francien Huttinga, Marjo Pot, Stien Peters, 
Floor Hooning, Anneke Kromhout, Marianne Huikeshoven, Marjan Faassen, 
Hilko v.d. Voet, Anja Hengstman, Nelleke Prins,  Ada Feenstra, Simone 
Kuijpers, Rineke Diemel, Ria Klootwijk, Gerda Zoet (later), Bob van 
Rheenen, Milka Sytsma, Nelie Veurink, Tineke Dijkstra,  Marja Jonkman, 
Ben Olink, Ben Franke (later), Janny Essenstam,  Riet Melgert, Gerdien van 
Stralen, Marijke van Dam, Leonne d.d. Zande, Diny Kamps (30  personen). 
Afwezig met kennisgeving: 10 personen hebben zich officieel afgemeld 
bij het bestuur.  
 

1. Opening 
Ada opent de vergadering en heet iedereen welkom. Garoon heeft 59 
leden, lang niet iedereen is er. Voor wie wel gekomen is: hartelijk dank 
hiervoor.  Er zijn geen agendapunten meer binnengekomen, zodat de 
agenda gevolgd worden.  
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 08-11-2012. 
De notulen van vorig jaar hebben in het decembernummer 2012 van de 
GiD gestaan, zodat iedereen ze kon lezen. Er zijn geen op- of 
aanmerkingen op de notulen. De notulen zijn hierbij goedgekeurd.  
 

3. Mededelingen/ingekomen stukken 
Als er mededelingen zijn, worden deze door het bestuur aan de leden 
kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief. Er zijn dan ook momenteel geen 
mededelingen. Wel is vermeldenswaard dat er felicitaties binnen zijn 
gekomen voor het 35 jarig jubileum van de Wieledansers, Mondial en 
Nirkoda. Waarschijnlijk hebben zij via facebook een en ander gelezen.  
 

4. Jaarverslag 1 september 2012 tot 1 september 2013. 
In het jaarverslag staat dat de open dansavond op 24-01 geen nieuwe 
leden heeft opgeleverd. Jannie meldt dat zij toen gekomen is. Het 
jaarverslag zal hierop aangepast worden met de mededeling dat het 1 
nieuw lid heeft opgeleverd.  
  

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. Nieuwjaarsbalcommissie/regiobalcommissie 
Garoon was niet betrokken bij de voorbereidingen van het bal in 2013. 
Tijdens de evaluatie is besloten dat Garoon toch weer meedoet met 
voorbereiding van het bal in 2014. Simone zit in de commissie. Er komt 
een bal op 11-01-2014 in de Kei. Programma en flyer liggen ter inzage. 
Er zal ook een beroep worden gedaan op vrijwilligers om te helpen. Een 
intekenlijst volgt. De regiobalcommissie hoopt op een grote opkomst, 

ook van Garooners.                19 



b. Garoon in Druk (GID) 

Gerda heeft aangegeven later te komen en Lexien is ziek. Ada leest 
daarom het verslag van de redactie voor. Zowel Gerda als Lexien 
stoppen met het maken van de GID. Dit betekent sowieso het einde 
van de papieren versie, aangezien ook de kopieermogelijkheid bij 
advocatenkantoor Van Veen is gestopt. Bij een andere kopieerder zijn 
wij ongeveer 100 euro per krantje kwijt; dit kan Garoon zich niet 
veroorloven. Voor wat betreft de adverteerders zie punt 10. Er is een 
doos chocolade naar het advocatenkantoor gegaan als bedankje. Ada 
memoreert nog dat het fantastisch is wat Lexien en Gerda de afgelopen 
jaren voor de GID hebben gedaan. Bij het uitkomen van de laatste GID 
zal het bestuur daar nog extra aandacht aan besteden.  
c. Feestcommissie. 

Er is dit jaar een bal geweest op 23 november 2012. Dit was 
ouderwets gezellig. Er waren 32 Garoonleden en 16 introducés. De 
leiding was in handen van Irene en Wilma. De sinterklaas/kerstmarkt 
had weer het een en ander opgeleverd voor de kas van Garoon. Ada 
meldt dat er begin januari een evaluatie is geweest met de 
feestcommissie. Ondanks de slechte opkomst van de leden is toch 
besloten door te gaan. Zij is blij dat de feestcommissie bereid is het 
bal weer te organiseren en hoopt dat iedereen komt.  
d. Kostuumcommissie 

De Nederlandse kostuums liggen nog steeds in een ruimte bij 
Welstede, met uitzondering van het Veluwse kostuums, die zijn bij 
Stien i.v.m. het schaapscheren. De buitenlandse kostuums zijn ook bij 
Stien. Marianne heeft een deel van haar zolder opgeruimd omdat de 
plek waar de kostuums  nu hangen gaat sluiten. De betreffende 
kostuums gaan naar haar zolder. Op 21-02 zijn diverse kostuums 
gebruikt bij een optreden in Lunteren, in juni zijn de Veluwse 
kostuums gebruikt bij het schaapscheren.  
e. Grote Clubactie 

De Grote Clubactie heeft per jaar  tussen de 125 en 200 euro winst 
opgeleverd voor Garoon. Door een onplezierig contact met de 
organisatie van de Grote Clubactie zijn wij echter gestopt. In overleg 
met het bestuur is besloten tot een “Kleine Clubactie”. Er zijn lootjes 
verkocht en eind van de ALV zal de trekking plaatsvinden. Het is 
spannend wat dit oplevert voor Garoon. Ada vult aan dat zij blij is met 
het initiatief van Anneke en dat er nog een ander initiatief van Anneke 
in de planning is.  
f. PR 

Naar aanleiding van het verslag van vorig jaar meldt Ria dat er 
inmiddels een vrijwilliger is die Garoon op Facebook heeft gezet. Zij  
nodigt iedereen uit op Facebook te kijken, zo ook op de website die 
door Hilko bijgehouden wordt. Er zijn ook nieuwe folders gemaakt 
samen met Claudia Spinhoven (ontwerpster) en Lexien. Deze folders  
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liggen klaar zodat mensen ze mee kunnen nemen om op te 
hangen/neer te leggen. Volgende week is een overleg met het bestuur 
over de PR, o.a. om te overleggen om Garoon nog meer te promoten. 
Alle initiatief en hulp is welkom van de leden. Ada vult aan dat Ria heel 
actief is voor Garoon; dat hebben we zeker nodig.  

6. Jaarrekening seizoen 2012-2013 (zie bijlage) 
Door het dalend aantal leden daalt ook de contributie. Verder heeft Garoon 
bijgedragen aan de kosten van het regiobal 2013. Door een flinke subsidie 
zijn wij er positief uitgekomen. We moeten minimaal 1 optreden doen om 
subsidie te kunnen aanvragen. Het was nog even spannend of wij de 
subsidie zouden krijgen door een gewijzigd beleid van de gemeente.  
In de toelichting van de balans wordt voorgesteld de reserveringen voor  
culturele contacten en de jeugdgroep te laten vervallen en onder te brengen 
onder eigen vermogen. Dit wordt goedgekeurd. Het eigen vermogen is in de 
toekomst zeker belangrijk omdat de subsidie altijd onzeker is en wij te 
zijner tijd naar een andere (waarschijnlijk duurdere) zaal moeten gaan. Via 
Milka komt een complimentje over de financiën; ziet er allemaal prima uit.  
 

7. Kascontrole 
a. De kascontrole is dit jaar gedaan door Ben en Hilko. Zij zijn op 07-10-
2013 bij elkaar gekomen om de boeken te controleren. De steekproef was 
in orde. De mening is dat de boekhouding van Garoon in zeer goede handen 
is.  De kascommissie adviseert de ALV om decharge te verlenen aan de 
penningmeester voor de boekhouding van 2012/2013.  
b. De kascontrole zal volgend jaar gedaan worden Ben en Alexander, Ria 
Pasman zal reserve zijn.  
 

8. Begroting 2013-2014 
Uitleg wordt gegeven over de post Kunstfactor (is eigenlijk Interdans); 
hierbij zijn wij aangesloten. Zij regelen de Buma/Stemra rechten en 
verzekering. De Grote Clubactie staat nog op de begroting, dat moet Kleine 
Clubactie worden. De zaalhuur van de donderdagavond is iets verhoogd, die 
van de Velder is gelijk gebleven. Verder is de contributie dit jaar verhoogd. 
Dit moet formeel nog de instemming van de ALV krijgen. Niemand heeft 
bezwaar. Dus hierbij is de toestemming gegeven.  
  

9. Bestuursverkiezing 
Er zijn twee leden aftredend (Marjo en Simone). Zij hebben aangegeven 
door te willen gaan. Er zijn geen nieuwe kandidaten. Dit maakt een 
schriftelijke stemming overbodig. Besloten wordt dat Marjo en Simone 
herkozen zijn.  
 

10. Bespreekpunten: 
- GID, hoe verder? 
Omdat de redactie stopt en het kopiëren van de GID te veel geld gaat 
kosten (zie punt 5, verslag GID) is de vraag hoe nu verder te gaan. 
Eventueel kan in een digitale nieuwsbrief ook de stukjes die eerder in de 
GID kwamen, opgenomen worden. Daarbij moet rekening gehouden worden 
met het feit dat 10 leden van de 50+ groep geen e-mail (of überhaupt een 
computer) hebben. Het bestuur wil graag dat er leden zijn die de 
betreffende stukjes verzamelen en coördineren.   
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       Het zou weer een extra belasting zijn voor het bestuur om dat zelf te gaan  
       doen. Hilko biedt in ieder geval aan om een conceptbrief te maken namens 
       het bestuur voor de adverteerders; zij kunnen evt. doorgaan met  
       adverteren via de site van Garoon (meer in de vorm van sponsors). Het  
       bestuur neemt zijn aanbod graag aan. Verder wil hij ook regelen dat  
       stukjes op de website komen, maar niet het binnenhalen van de kopij zelf. 
       A.s. dinsdag is er een bestuursvergadering. Ada vraagt iedereen nog eens  
       hierover na te denken en evt. voorstellen te mailen voor die tijd.  
 

11. Bekendmaking van “Vrijwilliger van het jaar”. 
De vrijwilliger van het jaar komt dit jaar uit het bestuur zelf; namelijk 
Rineke. Zij mag haar eigen gemaakte medaille omdoen. Rineke had dit 
niet verwacht en was heel verrast. 
 

12. Rondvraag 
Ada: verzoekt iedereen de presentielijst in te vullen en vraagt mensen 
die nog geen lootje gekocht hebben voor de Kleine Clubactie en dat wel 
willen, dat nu te doen.  
Janny:  is er op 05-12 (sinterklaasavond) dansen? Besloten wordt dat 
Ada een mail stuurt met het verzoek door te geven of men wel of niet 
kan komen; aan de hand daarvan kan gekeken worden of de avond 
doorgaat. 
Anneke: vroeg vorig jaar of verzorgingshuizen ed. actief benaderd 
werden om te promoten dat Garoon daar een voorstelling doet. Dit 
heeft Garoon nog niet gedaan; mede omdat Garoon vanuit 
verzorgingshuizen zelf al benaderd wordt om optredens te verzorgen. 
Misschien is het in de toekomst wel handig om te gaan doen, alhoewel 
het moeilijk is om een groep bij elkaar te krijgen. 
Nelie: zij heeft de kok gesproken die altijd de maaltijd verzorgde bij 
het Nieuwjaarsbal. Volgens haar zou hij best weer een keer willen 
helpen. Simone zal dit meenemen. 
Hilko: mag het herfstbal op facebook? Nee is het antwoord van de 
feestcommissie. Het is een feest voor Garoon en evt. introducés. 
Uitzondering daarop is de groep uit Barneveld, die zelf geen bal heeft 
en graag aansluit. 
 

13. Sluiting 
Aan het eind van de vergadering wordt de trekking verricht van de 
Kleine Clubactie. Anneke trekt het eerste lootje uit de hoge hoed:  De 
derde prijs gaat naar Neeltje Nakken; de tweede naar Ben Olink, de 
eerste naar Ansje Pennartz. De poedelprijs gaat naar Tineke Dijkstra. 
Iedereen is enthousiast over de actie en Anneke zal hem volgend jaar 
weer organiseren. De precieze opbrengst zal bekend worden gemaakt 
in de volgende GID, maar globaal geteld komt de winst voor Garoon op 
131.-. 
Na deze actie sluit Ada de vergadering. Wilma is er nog niet, dus kan 
nog even iets gedronken worden voordat we gaan dansen.  
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Blokkenweg 1  6717AA  in Ede 

 
 

 JAMABEEK-COMPUTERS 
is een computerwinkel die vooral gericht is 
op extra service en een persoonlijk advies 

bij uw aankoop en/of reparatie. 
Ook na uw aankoop staan wij voor u klaar 

 
• Alles voor uw computer. 
• Cartridges zowel origineel als huismerk. 
• Systemen op maat gemaakt! 
• Onderhoud aan uw huidige systeem. 
• Reparatie van laptops en pc`s. 
• 2 jaar garantie op systemen. 
• Op alle notebooks 2 jaar garantie (pick up en return) 
• Eigen assemblage. 
• Uw notebook gebruiksklaar maken. 
• Ook eigen breng-service. 
• Installatie van laptop en pc aan huis (max. 15 km van 

Ede) 
• Onze systemen zijn altijd uit te breiden! 
• Alles met A-merken...goedkoop is later duurkoop! 
• Aanbod is veel groter, mail voor informatie! 

 

 
 

Mail: jamabeek@jamabeek-computers.nl 
Website: www.jamabeek-computers.nl 

Tel. 0318-437772 -  Mob: 06-15021561 
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Garoon’s 
Kookhoekje   

 

Appel en geitenkaas bruschetta 
Voor ieder die van zoet en hartig houdt. Gemakkelijk te maken en een 
mooie presentatie. 

Ingrediënten voor 8 porties  

75g verkruimelde geitenkaas 
 1 appel, geschild, zonder klokhuis en in 
      stukjes 
 3/4 theelepel gehakte verse tijm 
 1/2 theelepel gehakte verse oregano 
 1/4 theelepel grof gemalen zwarte peper 
 8 dunne plakjes baguette 

 
Bereidingswijze 

Voorbereiding: 10min  ›  Bereiding: 3min  ›  Klaar in: 13min  
 

  Verwarm de oven op grillstand en zet het rooster op zo'n 10 cm onder  de 
  warmtebron. 
  Meng de geitenkaas, appel, tijm, oregano en peper in een kom; zet apart. 
  Leg de plakjes brood op een bakplaat; rooster de broodjes onder de grill 
  tot ze goudbruin zijn, in 1 tot 2 minuten. 
  Verdeel het geitenkaasmengsel over de broodjes.  
  Doe het brood weer in de oven om te grillen tot de kaas gesmolten is, 
  ongeveer in 1 minuut. 
 
  Lekker bij de borrel of als voorgerecht. 
  Eet smakelijk! 
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 Ga dansen 



 

28 dec. 13: DONKOSAKENCHOR – 
A RUSSIAN SOUVENIR 
In Musis Sacrum Arnhem 

Tijd: 20.15 uur   Entree: € 29,50 
Info: 026 - 4437343 

 

7 januari 2014: AFRICAN 
ANGELS - CAPE TOWN OPERA 
Prachtige stemmen en wervelende 

Afrikaanse performance 

Theater Lampegiet Veenendaal 

Tijd: 20.00 uur  Entree: € 29,50 

Info: tel. 0318 – 540141 

 

 

7 febr, 7 maart en 4 april 2014:  

DANSCAFÉ bij Wieledansers 
In wijkcentrum de Nude, 

Kortestraat 2 te Wageningen 

Tijd: 20.30 – 23.00 uur 

Entree: niet leden € 4,50 

Info: Hanke Bloksma 0317-422993 

 

18 febr. 14:  ABAFAZI – 
MOTHERS of AFRICA 
Sterke Afrikaanse vrouwen in 

energiek en dynamische show 

Theater Lampegiet 

Tijd: 20.00 uur   Entree: € 25,50 

  
 

21 febr. 14: CLANNED –  IERSE 

KELTISCHE BAND met moderne 

Keltische muziek en mystieke folk 

In Musis Sacrum, Arnhem 

Tijd: 20.15 uur 

 

 

 
 

 
NOU mensen, ook aan de aktiviteiten 
komt een einde; ik hoop dat we jullie 
door de Jaren heen leuke tips hebben 
meegegeven…. 
 

“ALS JE DANST MOET JE OOK 

AAN JE BENEN VERTELLEN DAT 

ZE MEE MOETEN DOEN…”  

(uit: waar 

is mijn 

gevoel 

voor 

ritme 

gebleven – 

Raymann 

is laat?) 

 



PLANNING seizoen 2013-2014 
 

 
  
 Week 52 en 1  : kerstvakantie (21/12 t/m 5/1) 

 

Zaterdag 11 januari : Regiobal in De Kei 
Dinsdag   14 januari : bestuursvergadering  bij Anja 
Donderdag 23 januari : Open dansavond in Buurtcentrum  
      Veldhuizen 
Dinsdag 11 februari : bestuursvergadering bij Marjo 
 

 Week 8  : voorjaarsvakantie (15/2 t/m 23/2 ) 
 

Donderdag  6 maart : Gastdocent ?. ipv Wilma (ivm vakantie) 
Dinsdag   11 maart : bestuursvergadering bij Simone  
Woensdag 12 maart : optreden De Honskamp, Lunteren 
Woensdag   2 april : dansleidersoverleg bij Francien 
 

Week 18 en 19 : meivakantie (26/4 t/m 5/5) 
 

Dinsdag 14 mei  : bestuursvergadering bij Ada  
Donderdag 29 mei  : geen les i.v.m. Hemelvaartsdag 
Zaterdag  7 juni  : bediening bij schaapscheren 
Dinsdag 10 juni  : evt bestuursvergadering bij Rineke 
Donderdag 19 juni  : laatste lessen avondgroep**  
  

Week 30 t.m. 35  : zomervakantie (19/7 t/m 31/8) 
 

Dinsdag 2 september : start van de lessen 50+groep 
Donderdag 4 september : start lessen donderdagavondgroep 
 

** mogelijk zal de 50+ groep afwijken van deze planning 
 

NB. Alle data zijn onder voorbehoud 
 
Pasen: 20 en 21 april Hemelvaart: 29 mei Pinksteren: 8 en 9 juni 
 

Meivakantie, alle regio’s:  week 18 en 19 
Zomervakantie midden:  week 30 t/m 35 
Zomervakantie zuid:   week 29 t/m 34 
 

 
Luuk van der Woude zal weer gevraagd worden voor 
een avond Squaren. Een datum moet nog 
afgesproken worden. 
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• kinderdans (4+) 
• taplessen voor volwassenen 
• werelddans voor kinderen (8+) 
• balletles (8+ en 16+) 
• street/jazzdance voor tieners 
 

 
www.danspoppelaars.nl 

 

Mail voor een GRATIS proefles! 
stefanie@danspoppelaars.nl 

Of bel 06 457 617 57 
 

U bent van harte welkom 
 



 
 
 
Henk & Annet Meenderink-Busser  
Koloniestraße 83                           Voor     
D-26683 Sedelsberg                Motorrijders, fietsers, 
T: +49 (0)4492 - 708648                  Walkers  
H: +49 (0)1-712780483                        en                       
www.seelterventure.com              Passanten                    
 
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 

 

Vertalen slaat bruggen ... 
 

 
• Vertalingen: Technisch, 
    Reklame, Handleidingen 

    Projectbeschrijvingen  Ir. Annet Busser 

• D, E � NL en NL, E � D  Koloniestraße 83 
• Website ontwerp en beheer D-26683 Sedelsberg 

• Lezingen toerisme en  www.ingeving.net 
    wonen in Nedersachsen T: +49(0)4492-708648    
        

            

    Seelter     VentureSeelter     VentureSeelter     VentureSeelter     Venture    
                                    B&B 



 

Inschrijving en betaling 
 

Men is lid van Garoon als men het opgaveformulier volledig heeft 

ingevuld en de contributie heeft overgemaakt. 

De opgaveformulieren worden op de lesavonden uitgedeeld en moeten 

z.s.m. en volledig ingevuld worden ingeleverd bij een bestuurslid. 

Door deze opgave verplicht men zich tot het betalen van de 

contributie. Deze moet binnen één maand nadat de danslessen 

gestart zijn bij de penningmeester zijn ontvangen.  

Wordt men later in het seizoen lid, dan dient men de contributie 

binnen 14 dagen over te maken. De verschuldigde contributie zal dan 

uitsluitend door de penningmeester worden bepaald volgens de 

gemaakte bestuursafspraken. 
 

Het verschuldigde contributiebedrag kan op 2 manieren worden 

betaald: 

• het gehele bedrag in één keer  

• in 2 termijnen, te weten  1e termijn vóór 1 oktober,   

2e termijn vóór 1 februari 

Contributie Garoon:    

• Donderdagavondgroep                     €   120,00  

    Elk 2e lid  zelfde adres 10% korting 
 

• 50+ Groep  dinsdagmorgen    €    78,00  

     Elk 2e lid zelfde adres 10% korting 
 

Opzegging:  

• Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de 

penningmeester. 

• De opzegging moet tenminste 4 weken van te voren bij de 

penning-meester bekend zijn. 

• Men kan alleen opzeggen per half jaar 

   d.w.z. per 1 februari of 1 juli 

• Alleen in uitzonderlijke gevallen (bijv. Langdurige ziekte) kan men 

van deze regeling afwijken en beslist de penningmeester. 
 

De contributie dient betaald te worden op IBANnummer 

NL13 INGB 0004 1516 77 t.n.v. Penningmeester Volksdansgroep 

Garoon, Ede. 

  

Met vriendelijke groet, Marjo Pot (penningmr) Tel. 0318-623612 



 


