
 
 

 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering 
 
 
In ‘Basisschool de Windroos’ te Lent is op vrijdag 2 maart 2018 de Algemene Ledenvergadering 
van 2018 gehouden. Het aantal aanwezige leden tijdens de vergadering is 23. 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:11 uur en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Agenda 
 
De agenda wordt vastgesteld zoals aangekondigd. 
 
 
3. Post 
 
Naast de gebruikelijke vragen, inschrijvingen, rekeningen, etc. zijn er geen bijzonderheden te 
vermelden. 
 
 
4. Mededelingen 
 
Niets te vermelden. 
 
 
5. Notulen ALV 17 februari 2017 
 
Er zijn geen vragen en opmerkingen. 
 
De notulen worden goedgekeurd met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 6 onthoudingen 
 
 



 
 

 
 

6. Jaarverslag 2017 van de secretaris 
 
Leden 

In 2017 had Arcana 244 leden.  
 
Dat is een kleine daling ten opzichte van 2016, toen hadden we 269 leden. De daling is niet 
toe te wijzen aan een specifiek (gestopt) evenement, dit jaar zijn gewoon wat minder 
mensen lid geweest. 
 
Naar verwachting zal het aantal leden in 2018 weer licht stijgen, omdat een het nieuw 
evenement Moresnet 1888 gestart wordt. De voor Arcana nieuwe setting zal naar 
verwachting een aantal nieuwe leden aantrekken. 

 
Mijn Arcana 

In 2017 hebben 7 evenementen gebruik gemaakt van Mijn Arcana, namelijk: 
• 2x Elerion 
• 1x De Bron 
• 1x Belvédère 
• 1x De Herberg 
• 1x Actie Reactie 
• 1x Feria, een sekte 
 
Dit is één Herberg minder dan gebruikelijk, dat had een scenario-technische reden. 
 
In 2018 wordt Mijn Arcana uitgebreid met de inschrijving voor het nieuwe evenement 
Moresnet 1888.  Afgezien van regulier onderhoud staan verder geen wijzigingen op de 
planning.  

 
Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 5 
onthoudingen. 
 
 
7. Geschillencommissie 
  
Er zijn het afgelopen jaar geen geschillen geweest. 
De voorzitter bedankt en ontslaat de bestaande commissie.  
 
Voor de nieuwe geschillencommissie melden zich aan:  
Laura van der Vet, Anouk Andeweg, Bram van der Pas  
Reserveleden zijn: Sjoerd Postma, Hetty Huijs 
  
De nieuwe commissie wordt geïnstalleerd en hetzelfde aantal geschillen gewenst. 
 
 



 
 

 
 

8. Jaarverslag 2017 van de penningmeester 
 
2017 in woorden 

 
Er zijn een aantal belangrijke zaken gebeurd. Een opsomming, in 2017: 

• organiseerde Belvedere haar tweede evenement en opende de inschrijvingen voor 
haar derde evenement. Deze opening van inschrijvingen zorgt voor een hogere totaal 
balans van de vereniging. De uitgaven die er tegenover staan zullen natuurlijk vooral 
in 2018 gebeuren. 

• werden er een aantal kleinere evenementen georganiseerd. Omdat er nu meer 
continuïteit in deze kleinere evenementen lijkt te zitten, kozen wij ervoor een reserve 
rekening hiervoor te openen. 

• heeft de vereniging € 1.464,00 ontvangen aan lidmaatschapsgelden. 
• heeft de vereniging € 20,15 ontvangen aan rente. 
• heeft de vereniging geïnvesteerd in de berging, met name verlichting, elektra, een 

camera en een wandrek 
• heeft de vereniging € 1385,10 aan crediteuren, welke hoofdzakelijk bestaan uit de 

kosten van de locatie van de Herberg 5 (€ 420,00), de afronding van de betaling van 
de Herberg 8 (€ 374,49) en afronding van de betalingen van evenementen als 
Elerion en De Bron. 

• zijn de reserves van De Bron en Belvedere volgens plan afgenomen, en is de reserve 
van Elerion iets toegenomen, waar een afname gehoopt was, dit pakken we aan in 
2018. 

• was de rente op de spaarrekening zo laag, dat het niet meer loont om daar geld naar 
over  te boeken. 

 
Vereniging 

De vereniging heeft reparaties en verbeteringen uitgevoerd aan de berging, uiteindelijk voor 
€ 300,00 minder dan begroot. Het lidmaatschap van de leden is daarnaast gebruikt voor de 
gebruikelijke kosten voor verzekering, iDEAL (en andere bankkosten, boekhoudpakket, 
opbouw lustrum potje etc). 
 
Er zijn geen reparaties uitgevoerd aan spullen van de vereniging, terwijl daar wel geld voor 
was.  

 
Elerion 

Elerion was van plan om naar een nieuwe, duurdere locatie te gaan. Maar door het uitblijven 
van het scouten van een nieuwe locatie, zijn er oude locaties gebruikt. Hierdoor waren de 
locatiekosten lager dan begroot. Daarnaast is er minder geïnvesteerd dit jaar in nieuwe 
monsterpakken… we houden het nog even spannend wat we daar aankomend jaar mee gaan 
doen, maar de verwachting is dat Elerion in 2018 beter gebruik gaat maken van haar 
reserve.  

 
De Bron 

De reserve is gebruikt volgens plan. Goed gedaan Bron! 
 



 
 

 
 

Herberg 
De Herberg ging gestaag door met een mooi evenement. Goed bezig Herberg! 

 
Short Larp 

Tijdens 2017 zijn twee shortlarps georganiseerd: ActieReactie en Feria. Komend jaar zullen 
we daar mee verder gaan. 

 
Belvedere 

Ook Belvedere ging goed verder met hun evenement. J'ai tiré un ours Belvedere! Volgend 
jaar staan er zelfs twee evenementen op de planning. 
 

 
Er wordt gevraagd wat het verschil is tussen de verenigingsreserve en risicoreserve is. De 
risicoreserve is bedoeld om het annuleren van een Evenement op te vangen, dit is een vast bedrag. 
De verenigingsreserve is bedoeld om te investeren in bijvoorbeeld de berging of reparatie van 
wapens. Er is weinig opgemaakt bij gebrek aan mankracht om de investeringen uit te voeren. 
 
Er wordt gevraagd hoe het risico zit bij de Bron, daar lopen de inschrijvingen slecht. Voor dit soort 
risico is de risicoreserve, dus dat is financieel op te vangen. Het streven is uiteraard om het 
evenement door te laten gaan. 
 
 
9. Financiële commissie 
 
De financiële commissie wordt bedankt voor hun inzet. 
 
De commissie heeft kritisch naar de boeken gekeken, maar “helaas” weer niks kunnen vinden.  
De vereniging is financieel gezond, en er zijn geen onregelmatigheden gevonden. 
 
Het jaarverslag 2017 van de penningmeester wordt goedgekeurd met 17 stemmen voor, 0 stemmen 
tegen en 6 onthoudingen. 
 
De commissie wordt gedechargeerd en de nieuwe commissie wordt geïnstalleerd, bestaande uit: 
Raymond Kales en Leon van Ee. Mark Bassant is reserve lid. Er wordt ze veel succes gewenst. 
 
 



 
 

 
 

10 & 11. Bestuur 
 
Aangezien er geen tegenvoorstel is ingediend, wordt het oude bestuur gedechargeerd en het nieuwe 
bestuur geïnstalleerd zoals aangekondigd: 
 

Johan Wouters, voorzitter 
Ruben Schulz, secretaris 
Moniek Pillen, penningmeester 
Bianca Eckert, evenementencoördinator 
Jilles Berendsen, bestuurslid beheer 

 
Het nieuwe bestuur wordt geïnstalleerd met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 5 onthoudingen. 
 
 
12. Begroting 2018 
 
Voor 2018 zijn op dit moment 8 evenementen gepland, 2x Elerion, 1x Bron, 2x Herberg, 2x 
Belvedere en 1x Moresnet 1888. Shortlarps en Horrors worden ingepland en begroot wanneer hier 
concrete plannen voor zijn. 
 
De deelnamegelden van de evenementen bedragen: 
Elerion:  

• Spelers € 95,00 
• Figuranten € 60,00 
• Crew € 20,00 

 
Wat opvalt bij Elerion is dat ze flink in de min gaat, vanwege een dure locatie.  
Elerion 47 is neutraal begroot. 

 
Bron:  

• Spelers € 70,00 
• Figuranten € 60,00 
• Crew € 20,00 

 
Bij de Bron is het deelnamegeld wat verhoogd, omdat de locatie duurder is geworden.  
Het evenement is neutraal begroot, maar mogelijk zijn er (te) weinig spelers waardoor ze 
wellicht in de min gaan. 

 
Herberg: 

• Deelnemers € 32,00 
• Crew € 0,00 

 
Herberg 10 is al geweest. Er is een kleine reserve, die wordt opgemaakt. Er wordt nog een 
Herberg gehouden op een nader te bepalen datum 

 



 
 

 
 

Belvedere:  
• Deelnemers € 60,00  

 
Belvedere heeft 2 evenementen, en heeft ook de planning de reserve op nul te houden.  

 
 
Moresnet 1888:  

• Deelnemers € 95,00  
 

Moresnet is nieuw, en heeft neutraal begroot. 
 
 
Vereniging 

Er is een investering begroot van € 1500,-. Jilles licht de plannen toe voor de berging.  
 

• Er staat nog een nieuw kledingrek op de planning. De huidige kledingrekken worden 
verhoogd om lange kleding op te hangen. 

• In de hoek achterin is weinig licht, dus daar moet licht aangebracht worden. Daarnaast 
wordt ook de hoofdverlichting aangepast. 

• Er moeten extra hondjes gemaakt worden om de stapels kratten gemakkelijker te 
kunnen verplaatsen. 

• Er is een lekkage boven het dak van de berging gehad, daar moet nog wat aan hersteld 
worden. 

• De berging is tamelijk vochtig, we willen daarvoor een ontvochtiger aanschaffen. Dit is 
meteen de grootste aanschaf. 

• De grote decordelen moeten gerepareerd worden, hiervoor moet echter wel mankracht 
beschikbaar zijn. 

 
De penningmeester merkt op dat ook reparaties die voor algemeen gebruik zijn ook door de 
vereniging betaald kunnen worden, als de begroting van de kerngroepen dit niet toelaat. 
 
Er wordt gevraagd waarom de Horror wel op de begroting staat maar nog niet gepland is. Deze 
evenementen worden doorgaans redelijk ad-hoc gepland, de kerngroep dient dan een begroting in 
bij het bestuur. 
 
Er wordt gevraagd waarom Moresnet niet negatief begroot heeft, aangezien het een startend 
evenement is. De locatie is goedkoop, waardoor de begroting verder ruim is. Negatief begroten is 
daardoor niet nodig.  
 
Er wordt gevraagd of het klopt dat het eigen vermogen op nul staat, maar dat verdeeld is over de 
andere posten onder 1600. Dat klopt, al het eigen vermogen van de vereniging staat onder de 
reserve (1600). Verdeeld over verschillende potjes van evenementen, risico reserve, en 
verenigingsreserve. 
 
De begroting wordt goedgekeurd met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 5 onthoudingen. 
 



 
 

 
 

13. Evenementencommissies en bestuurscommissies 
 
De volgende commissies worden in onderstaande samenstelling benoemd. 
 
Elerion 

• Eindverantwoordelijke: Jimmy Raaijmakers 
• Secretaris: Jilles Berendsen 
• Penningmeester: Moniek Pillen 

 
De Bron 

• Eindverantwoordelijke: Anko Groenewegen 
• Secretaris: Martin Giessen 
• Penningmeester: Anouk Andeweg 

 
Herberg 

• Eindverantwoordelijke: Hetty Huijs 
• Secretaris: Joris Huijs 
• Penningmeester: Bram Verbeek 

 
Belvedere 

• Eindverantwoordelijke: Raoul Rouleaux 
• Secretaris: Tjeerd Dijkstra 
• Penningmeester: Bianca Eckert 

 
Moresnet 1888 

• Eindverantwoordelijke: Anouk Andeweg 
• Secretaris: Thijmen Jansen 
• Penningmeester: Hanneke Vissers 

 
Eenmalig en uniek (voorheen Horror Arcanae) 

• Eindverantwoordelijke: Marcel Oerlemans 
• Secretaris: Bas Paap 
• Penningmeester: Moniek Pillen 

 
Content 

• Content Koning: Jeroen Vos  
• Redactie: niet ingevuld 

 
 



 
 

 
 

Moresnet geeft een toelichting over het evenement: wat is het nu eigenlijk? 
 

Tussen 1816 en 1920 bestond het ministaatje Moresnet, wat zo'n 100 jaar van het drie-landen 
punt, een vier-landen punt maakte. 
Hoewel zowel Pruisen, Frankrijk als Nederland de nodige vingers in de pap hadden, was 
niemand er echt de baas. 
Dit resulteerde onder andere in een minimale wetshandhaving, wat Moresnet en aantrekkelijke 
plek maakte voor vele mindere types. 
Smokkelaars, ontsnapte criminelen en politieke onruststokers, maar ook deserteurs en dames 
met een probleempje vonden hier een onderkomen. 
 
Ben je toevallig in Moresnet geboren en wil je gewoon kijken hoe het er aan toe gaat? Dat kan. 
Politieke intriges en oproerkraaiers? Geen probleem. 
Ontsnapte criminelen met ongure bedoelingen? Ook die zijn van harte welkom. 
 
We hebben voor 1888 gekozen omdat dit, naast dat het lekker klinkt, een tijd bleek te zijn met 
veel ontwikkelingen. Jack the Ripper was bezig, Edison en Tesla hadden hun geschil. Er was 
veel sociale onrust en ook de eerste sugrafettes staken de kop op. De eerste auto's werden 
uitgevonden, het eerste Sherlock Holmes boek werd geschreven en ga zo maar door.  
 
Hiermee hopen we een grimmige en industriele setting neer te zetten die voor veel spelers een 
interessante trilogie zal opleveren met veel ruimte voor onder andere emotioneel en 
spannend spel. 

 
 
14. Wat verder ter tafel komt 
 
Er is niets ter tafel gekomen. 
 
 
15. Rondvraag 
 
Marcel zoekt een locatie voor Eenmalig en Uniek. Een soort “cabin in de woods”, voor een man 20 
of 30. Wellicht de locatie van de Sonnema live? De naam wordt opgezocht.  
 
---- 
 
Anko is namens de Bron naarstig op zoek naar minderjarige spelers. Er wordt gezocht naar nieuwe 
manieren om spelers te benaderen. Er wordt geflyerd bij spellenwinkels en toneelopleidingen.  
 
Er ontstaat een discussie:  
 

• Er wordt geopperd om ouders die naar een ander evenement komen 
“combinatiekorting” te geven. Wellicht kun je korting verdienen door vriendjes mee te 
nemen? 

• Hoe komt dit? Er zijn er een flink aantal 18 geworden. Bovendien valt het in de 
eindexamenperiode en in de meivakantie. Buiten de vakantie plannen is lastig, omdat 



 
 

 
 

de spelers op vrijdag geen vrij kunnen nemen van school. 
• Vraag het de spelers! Die kennen de afwegingen het beste, anders blijft het speculeren. 
• Bij andere verenigingen zijn voldoende spelers te vinden in de leeftijdscategorie. 

Arcana heeft daar ook leden, wellicht kunnen die wat spelers enthousiast maken. 
• De aanwas vanuit Lamorak is gestopt, wat je wel merkt in de inschrijvingen. 
• Er is al een paar jaar geen PR commissie, die altijd veel aanwas voor de Bron 

opleverde. Er werden korte scenario’s gespeeld waarbij bezoekers een uurtje lang 
konden spelen. Dat is echter heel bewerkelijk en dat blijkt een investering die lastig te 
maken blijft. Er is zeker budget voor de PR commissie, dus als er vrijwilligers zijn kan 
er zeker wat georganiseerd worden. 

• Andere verenigingen organiseren tegenwoordig ook scenario’s, hoe kunnen we ons nu 
nog onderscheiden? Wellicht kunnen we samenwerken met andere verenigingen zoals 
Maerquin, die juist voor hun volwassenenevenement mensen zoeken. 

• Anouk is met Larpplatform.nl in gesprek om daar de Bron onder de aandacht te krijgen. 
Alle informatie die beschikbaar is, is welkom. 

 
---- 
 
Er wordt gevraagd in hoeverre Arcana bekend is met de nieuwe privacywetgeving. Het bestuur is 
hier mee bezig, er moeten hiervoor nog wat richtlijnen voor opgesteld worden. De medische fiche 
heeft hierbij de bijzondere aandacht. 
 
We willen dit voor volgend jaar op de agenda voor de ALV zetten om dit te evalueren. 
 
---- 
 
Laura merkt op dat de vereniging behoefte heeft aan een communicatie strategie. Waar is behoefte 
aan, hoe kunnen we de juiste mensen bereiken, etc.? Ze wil graag met wat andere mensen 
overleggen. Heeft iemand hier interesse in, om hiervoor een basis neer te leggen? Anouk, Jimmy en 
Bianca melden zich. 
 
---- 
 
Patrick vraagt zich af of er een platform is waar LARP verenigingen met elkaar communiceren. Dat 
is er ooit geweest, maar dat was van korte duur.  
 
Wellicht kunnen er eenvoudiger nieuwe leden gevonden worden omdat bijvoorbeeld ouders bij 
andere verenigingen spelen. Daarnaast kunnen de verenigingen onderling afstemmen zodat ze 
elkaar niet dwars zitten bij het plannen van evenementen bijvoorbeeld. 
 
Hij heeft zelf een plan voor een moorddiner, wat eenvoudig bij een vereniging neergelegd kan 
worden. Dat kan lucratief zijn. 
 
---- 
 



 
 

 
 

Hoe worden nieuwe locaties gescout? Zijn er plannen voor om dat te doen? Elerion heeft plannen 
genoeg, maar het ontbreekt aan tijd en mankracht. Marcel, Raymond en Maarten melden zich om 
dit te gaan doen. Esther Kusters heeft zich hier al eerder voor aangemeld. 
 
Er wordt gesuggereerd om dit soort oproepen op Facebook te zetten, want nu worden vooral de al 
actieve leden bereikt, terwijl er veel meer leden zijn die zich willen inzetten. Dit wordt bij de Bron 
ook gemerkt met de oproep voor het flyeren. 
 
 
16. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:21 uur en bedankt de aanwezige leden voor hun komst. 


