
Verslag clubavond van 15 januari 2019, Nieuwjaarsbijeenkomst. 

 

De zaal zag er gezellig uit met aparte tafeltjes voorzien van lichtjes en bloemen. Er was koffie 

en gebak. Hans had voor lekkere hapjes gezorgd. Om 20.00 uur opende de voorzitter Niek de 

avond met een welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst met partners. De koffie, het gebak en 

het drankje was vanavond voor de club.  

Niek presenteerde voor de pauze de avond met een terugblik op het afgelopen jaar en 

vooruitblik op het komende jaar. Er werd teruggeblikt op: 

 

 De nieuwjaarsbijeenkomst 2018 met Hanneke Verloop 

 De verhuizing naar de Lorzie 

 Het resultaat van de RABO ledenactie €300,- 

 Het dalende ledenaantal door ziekte en ouderdom en aanmelding van nieuwe leden. 

 

De nominaties voor het NH’63 filmfestival met de films; 

 Planeet IJsland 

 Een nieuw begin 

 Straling in de polder 

 Macht of Machteloos 

Het maken van opdracht films; 

 Disney’s High School Musical 

 Tango op canvas 

 

Voor het komende jaar staan de volgende activiteiten op het programma; 

 Op bezoek naar Videogroep Hoorn en Regio 

 Meer doeavonden houden 

 Mee doen aan het 1 minuut festival 

 Clubkampioenschap en Rondreisjury 

 Promotie voeren voor de club 

 Filmen op locatie 

 

Hierna werd de door Niek en Evert gemaakte nieuwe website van de club gepresenteerd.  

Er werd afscheid genomen van de oude website. Kees, die deze website had opgezet en 

beheerd, werd naar voren geroepen en met een bos bloemen bedankt voor zijn inzet. 

 

De bestelde drankjes, konden afgehaald worden waarna een toost werd uitgebracht op het 

nieuwe jaar. 

 

Na een korte pauze werd het vervolg van de avond gepresenteerd door Evert, die met behulp 

van ingeleverde filmpjes een quiz had samengesteld. Het was goed opgezet maar helaas wat 

aan de lange kant. We kregen 19 filmpjes te zien met meerkeuze vragen. Het was goed 

opletten bij de vertoning, om de vragen juist te kunnen beantwoorden. Uiteindelijk bleken 19 

filmpjes toch iets te veel van het goede waardoor we jammer genoeg in tijdnood kwamen. 

Carla Pot was de winnaar met 13 goede antwoorden en ging met de hoofdprijs naar huis, Piet 

Jannes werd 2e met 12 goed en Niek en Han werden 3e met 11 goed. 

 

We konden terugzien op een gezellige en geslaagde avond. 

 

Kees 


