
 
 

 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering 
 
 
In de kapel van de Klokkenberg te Breda is op vrijdag 3 september 2021 de Algemene 
Ledenvergadering van 2021 gehouden. Het aantal aanwezige leden tijdens de vergadering was 16. 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:30 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 19 april 2019 
 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen. 
 
De notulen worden goedgekeurd met 12 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 4 onthoudingen 
 
 



 
 

 
 

6. Jaarverslag 2019 van de secretaris 
 
Leden 

In 2019 had Arcana 319 leden.  
Dat is een stijging ten opzichte van 2018, toen hadden we 273 leden. De stijging is toe te 
schrijven aan het grote aantal evenementen wat in 2019 georganiseerd is, maar liefst 11 
evenementen tegen 9 evenementen in 2018. 
 
Naar verwachting zal het aantal leden in 2020 ongeveer gelijk blijven, omdat dezelfde 
evenementen georganiseerd worden als in 2019. Het ledenaantal is de laatste jaren weer wat 
aan het stijgen, maar in basis stabiel.  

 
Mijn Arcana 

In 2019 hebben alle 11 evenementen gebruik gemaakt van Mijn Arcana, namelijk: 
• 2x Elerion 
• 1x De Bron 
• 2x Belvédère 
• 2x De Herberg 
• 1x Moresnet 1888 
• 1x Moresnet baravond 
• 1x De Poorten van Alexandria 
• 1x Zombielarp 

 
In 2020 staan voor Mijn Arcana - afgezien van regulier onderhoud - geen wijzigingen op de 
planning.  
 

Het jaarverslag 2019 van de secretaris wordt goedgekeurd met 11 stemmen voor, 0 stemmen tegen 
en 5 onthoudingen. 
 
 
7. Jaarverslag 2020 van de secretaris 
 
Leden 

In 2020 had Arcana 272 leden. 
Dat is een daling ten opzichte van 2019, toen hadden we 319 leden. De daling is toe te 
schrijven aan de Corona-pandemie, waardoor een groot deel van de evenementen niet door 
kon gaan en voor een aantal evenementen de inschrijving niet is geopend. De meeste leden 
hebben hun lidmaatschap betaald bij de inschrijving voor een evenement wat uiteindelijk 
doorgeschoven is. 
 
Naar verwachting zal het aantal leden in 2021 ongeveer gelijk blijven, omdat de 
doorgeschoven evenementen vanuit 2020 alsnog gehouden worden.  

 



 
 

 
 

Mijn Arcana 
In 2020 hebben 3 evenementen gebruik gemaakt van Mijn Arcana, namelijk: 
- 1x De Herberg 
- 1x De Herberg Poorten van Alexandria 
- 1x Zombielarp  
 
In 2021 staan voor Mijn Arcana - afgezien van regulier onderhoud - geen wijzigingen op de 
planning.  
 

Het jaarverslag 2020 van de secretaris wordt goedgekeurd met 11 stemmen voor, 0 stemmen tegen 
en 5 onthoudingen. 
 
 
8. Geschillencommissie 
  
Er zijn het afgelopen jaar geen geschillen geweest. 
De voorzitter bedankt en ontslaat de bestaande commissie.  
 
Voor de nieuwe geschillencommissie melden zich aan:  
Leon van Ee, Jimmy Raaijmakers, Renout van Rijn en Bas Paap 
Er zijn geen reserveleden benoemd. 
  
De nieuwe commissie wordt geïnstalleerd en hetzelfde aantal geschillen gewenst. 
 
 
9. Jaarverslag 2019 van de penningmeester 
 
2019 in woorden 

Er zijn een aantal belangrijke zaken gebeurd. Een opsomming, in 2019: 
• organiseerde Poorten van Alexandria haar eerste evenement.  
• organiseerde de Horror een zombie evenement. Zij hebben wat van de horror 

reserve gebruikt om afgehakte ledematen te kopen die ook door andere 
evenementen gebruikt kunnen worden.  

• werd er een Lustrum georganiseerd.  
• eindigt de Herberg met een grote reserve omdat de reservering voor de locatie 

van de Herberg 5 (420,-) na 7 jaar terug valt aan het evenement.  
• heeft de vereniging € 1.920,00 ontvangen aan lidmaatschapsgelden, dit is 

wederom meer dan vorig jaar. Ons aantal leden groeit gestaagd door de toename 
van diversiteit in evenementen. 

• heeft de vereniging geïnvesteerd in een nieuwe porto’s, een ontvochtiger en 
nieuwe kledingrekken.  

• heeft de vereniging € 1824,80 aan crediteuren, welke hoofdzakelijk bestaan uit 
de kosten voor de afronding van betalingen van Moresnet 2 (€1464,30), gezien 
dit evenement zo laat in 2019 was, de locatie van de figuranten dag van de bron 
11 ( 92,-), dubbel betaalde lidgeld en t-shirt die nog retour moet (18,50)  en 
afronding van de betalingen van enkele deelnemers van Belvedère, Elerion en de 



 
 

 
 

zombielarp (250,-). 
• heeft de vereniging € 906,58,- aan debiteuren, dit bedrag is hoger dan normaal 

doordat de afronding van de boeken van Belvedere, Moresnet en het Lustrum na 
het boekjaar zijn gedaan.  

• zijn de reserves van de Horror en de vereniging afgenomen en van de andere 
evenementen toegenomen. 

• zijn er meer inschrijvingen open rond de overgang van het nieuwe jaar en zitten 
onze evenementen sneller vol, hierdoor zijn er meer vooruit ontvangen 
bedragen.  

• zijn er meer locaties vooruit betaald, waardoor dit bedrag hoger uitvalt.  
 

De mensen 
• Penningmeester: Moniek Pillen 
• Assistent penningmeester: Marcel Oerlemans 
• Financiële commissie: Raymond Kales, Leon van Ee 

 

Vereniging 

In begin 2019 zijn er verbeteringen gedaan aan de berging. Zo zijn er een 
ontvochtiger en nieuwe kleding rekken aangeschaft om zo te zorgen dat onze 
spullen beter bewaard blijven. Het lidmaatschap van de leden is daarnaast gebruikt 
voor de gebruikelijke kosten voor verzekering, iDEAL (en andere bankkosten, 
boekhoudpakket, opbouw lustrum potje etc). De bankkosten zijn hoger dan 
verwacht, doordat er meer betalingsverkeer is geweest (meer leden en meer 
inschrijvingen) 
 
Elerion 
Elerion heeft in 2019 gespaard voor Elerion 50, die in 2020 zal plaats vinden. 
Elerion wil graag deze reserve gebruiken om van het 50e evenement iets extra 
speciaals te kunnen maken.  
 
De Bron 
De Bron heeft het ook in 2019 weer goed gedaan. Ze hebben een kleine groep 
spelers in verhouding tot de figuranten. De spelersgroep is wellicht klein, maar wel 
betrokken bij de vereniging gezien de aantallen die aanwezig waren op het Lustrum.  
 
Herberg 
De Herberg heeft minder hard ingeteerd op hun reserve. Dit omdat ze meer 
deelnemers hebben gehad dan verwacht. Fijn dat er zoveel animo is voor dit 
evenement.  Ze hebben een mooi potje om mee te investeren aankomend jaar. 
 
Horror 
In 2019 is de zombie larp 18 uur georganiseerd. Er kwamen veel lovende kritieken 
van de deelnemers. Financieel hebben ze wat van de reserve opgemaakt van de 
horror en dit geïnvesteerd in props die ook bruikbaar zijn voor andere 
evenementen. Denk hierbij aan afgehakte ledematen. Gezien het evenement zo’n 
succes was komt er in 2020 weer een zombie evenement.  



 
 

 
 

 
Moresnet 
Moresnet heeft dit jaar zowel een bar avond als een evenement georganiseerd.  
 
Belvedere 
Belvedere heeft twee evenementen gedraaid dit jaar die heel goed werden bezocht. 
Financieel hebben ze een vergelijkbare reserve als aan begin van het jaar. En 
hebben ze met beide evenementen quitte gespeeld. Heel goed gedaan.   
 
Poorten van Alexandria 
Dit jaar werd er voor het eerst een larp op een boot georganiseerd. De inschrijving 
zat binnen de kortste keren vol en de deelnemers waren laaiend enthousiast. Gezien 
het succes zal dit evenement ook volgend jaar weer op de lijst van evenementen 
verschijnen.  
 
Lustrum 
Wat waren er veel mensen op het Lustrum, zowel leden als oud-leden lieten hun 
gezicht zien. Dit evenement voor kinderen, jongeren en volwassenen was goed 
georganiseerd. Van het budget dat Arcana had gereserveerd hebben zij niet alles 
opgemaakt. De 324,02 euro die ze over hadden kan weer gebruikt worden door de 
vereniging voor volgend jaar.  

 
Er wordt gevraagd wat met de winst van het lustrum gebeurd is. Deze is ten goede gekomen aan de 
vereniging. Het lustrum wordt ook georganiseerd uit een reservering van de vereniging, dit is geen 
losstaand evenement met een eigen boekhouding. 
 
Het jaarverslag 2019 van de penningmeester wordt goedgekeurd met 11 stemmen voor, 0 stemmen 
tegen en 5 onthoudingen. 
 
 
10. Jaarverslag 2020 van de penningmeester 
 
2020 in woorden 

Er zijn een aantal belangrijke zaken gebeurd. Een opsomming, in 2020: 
• organiseerde De Herberg alweer haar 14e evenement. 
• organiseerde De Horror een rerun van haar zombie evenement, en daarmee hebben 

ze geheel volgens plan, een deel van hun reserve opgemaakt.  
• organiseerde Poorten van Alexandria haar eerste Herberg evenement, “Dromen van 

Alexandria”.  
• … kwam er het Corona virus, vanaf welke moment alle geplande Arcana 

evenementen zijn doorgeschoven. Dit met behoud van inschrijfgelden, en waar 
mogelijk zonder extra kosten. Gelukkig hebben we alle locatie reserveringen ofwel 
kunnen doorschuiven, ofwel kosteloos kunnen annuleren. 

• kosten die wel zijn gemaakt, sinds dat moment: 
o Figurantendag Elerion: €57,76  
o Kok Elerion: €150,00 
o Reparatiewerk Bron: €12,99  



 
 

 
 

en natuurlijk de normale vaste lasten van de vereniging (zaken zoals 
administratie, berging, verzekering, etc.), voor een totaal van €3.823,73 

• kreeg de vereniging een donatie van €300,00 van het evenement De Herberg 
• kreeg de vereniging een donatie van €130,00 van leden 
• kregen evenementen zoals De Herberg en Elerion donaties van deelnemers.  

 
Dank aan alle leden en de kerngroep van De Herberg voor deze donaties! 

 
• heeft de vereniging €454,00 aan openstaande crediteuren, een afname van bijna 
€1400,00 ten opzichte van 2019. Wat nog openstaat is een reservering van €92,00 
voor een nog niet ontvangen factuur voor bron XI, €270,00 als reservering voor een 
nog niet ontvangen factuur voor het eten van Herberg XIV, en nog 12 terug te 
betalen deelname-/lidgelden van €92,00 totaal. 

• heeft de vereniging €0,00 aan openstaande debiteuren, een afname ruim €900 ten 
opzichte van 2019.   

 
(Een deel van deze afnames komen ook doordat er geen evenementen gesloten hoefden 
te worden aan het einde van het boekjaar, maar een goed deel komt ook doordat langer 
lopende debiteuren en crediteuren zijn afgehandeld. Dit is iets waar we al jaren hard 
aan werkten en een applausje is hier wel verdiend!) 
 
• zijn de vooruitbetaalde en vooruit ontvangen bedragen, substantieel hoger dan 

normaal. Dit is een regelrecht gevolg van het feit dat de meeste evenementen van 
2020 naar 2021 zijn verschoven. 
 

Belangrijk 
Het boekjaar 2019 is officieel nog niet afgesloten. Dit komt doordat we in 2020 
geen ALV hebben georganiseerd. Bij de eerstvolgende ALV moeten we dus eerst 
boekjaar 2019 goed- of afkeuren, en daarna sluiten. 
Bij goedkeuring kunnen we daarna boekjaar 2020 goed- of afkeuren, om dan dat 
jaar af te sluiten.  

 
De mensen 

Penningmeester: Moniek Pillen 
Assistent penningmeester: Marcel Oerlemans 
Financiële commissie: Raymond Kales, Leon van Ee 

 

Vereniging 

In begin 2020 zijn plastic bakken gekocht om de stoffen voor kleding in op te slaan. 
Het lidmaatschap van de leden is daarnaast gebruikt voor de gebruikelijke kosten 
voor verzekering, iDEAL. De bankkosten zijn lager dan verwacht, doordat er minder 
betalingsverkeer is geweest. Als gevolg van het niet doorgaan van de evenementen 
heeft de vereniging in 2020 een verlies geleden van €1604,24. Dit verlies heeft de 
vereniging afgeboekt op de verenigingsreserve.  
 



 
 

 
 

Elerion 
Heeft geen evenementen georganiseerd in 2020. Kosten en inkomsten zijn 
doorgeschoven, m.u.v. de hierboven genoemde €207,76. 
 
De Bron 
Heeft geen evenementen georganiseerd in 2020. Kosten en inkomsten zijn 
doorgeschoven, m.u.v. de hierboven genoemde €12,99. 
 
Herberg 
Heeft 1 evenement georganiseerd. Het potje dat gegroeid was in 2019 (door een 
donatie van een locatie), is gedeeltelijk geschonken aan de vereniging. 
 
Horror 
In 2020 is een re-run van de zombie larp 18 uur georganiseerd. Financieel hebben 
ze wat van de reserve opgemaakt van de horror en dit geïnvesteerd in props die ook 
bruikbaar zijn voor andere evenementen.  
 
Gezien de gebeurtenissen in de echte wereld, en het thema van 18 uur, zal 18 uur 
niet herhaald worden in 2021.  Even geen pandemie! 
 
Moresnet 
Heeft geen evenementen georganiseerd in 2020. Kosten en inkomsten zijn 
doorgeschoven. 
 
Bélvedère 
Heeft geen evenementen georganiseerd in 2020. Kosten en inkomsten zijn 
doorgeschoven.  
 
Poorten van Alexandria 
Organiseerde in 2020 een Herberg versie van haar evenement. Het normale 
evenement is ook doorgeschoven. 
 
Tot slot 
De vereniging heeft de risico reserve in 2020 niet hoeven aan te spreken. Ondanks 
alles, staan we er op dit moment financieel gezien dus nog gezond voor. Met dus 
de nadruk op “dit moment”. Afhankelijk van hoe het virus, vaccinaties etc. zich 
ontwikkelen, kunnen we bepalen of evenementen later dit jaar wél of niet door 
kunnen gaan. 
 
Dit kan weer financiële gevolgen hebben. Gevolgen die afhankelijk zijn van de 
mogelijkheden om bijvoorbeeld een reservering van een locatie wel of niet door te 
kunnen schuiven. We weten deze dingen pas zeker, wanneer deze zich voordoen.  
We blijven waakzaam. 

 
Er komt een opmerking dat niet heel duidelijk is dat de vereniging is ingeteerd op de reserve. Het is 
wel de vinden in de cijfers, maar dit zou duidelijker kunnen. De penningmeester gaat hierover 
nadenken. 



 
 

 
 

 
Het jaarverslag 2020 van de penningmeester wordt goedgekeurd met 11 stemmen voor, 0 stemmen 
tegen en 5 onthoudingen. 
 
 
11. Financiële commissie 
 
De financiële commissie wordt bedankt voor hun inzet. 
 
De commissie heeft kritisch naar de boeken gekeken, de boeken zagen er wederom perfect uit. 
Hulde aan de penningmeester. De financiële commissie is erg te spreken over de overzichtelijkheid 
van de boeken, en de samenwerking met de penningmeester. 
 
De commissie wordt gedechargeerd en de nieuwe commissie wordt geïnstalleerd, bestaande uit: 
Leon van Ee en Raymond Kales. Er zijn geen reserveleden benoemd. 
 
Er wordt ze veel succes gewenst. 
 
 
12 & 13. 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 11 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 5 onthoudingen. 
 
 
14. Bespreking ledenraadpleging lidgeld 
 
Tijdens Corona hebben we gemerkt dat onze vaste lasten worden gedragen door de grote 
evenementen. De vraag is in hoeverre we deze kunnen dragen vanuit het lidgeld. Hiervoor moet 
echter het lidgeld verhoogd worden. 
 
Het lidgeld is de afgelopen jaren alleen verlaagd, toen de papieren boekjes niet meer verstuurd 
werden. De kosten zijn echter nooit verhoogd, het groeiende ledenaantal heeft dit altijd kunnen 
compenseren. De kosten voor de vereniging stijgen echter ook, en een verhoging is niet te 
voorkomen. 
 



 
 

 
 

De ledenraadpleging bestond uit 3 opties: 
• Contributie naar € 7,50, met weinig financiële ruimte voor elk evenement 
• Contributie naar € 15,00, waarbij de financiële ruimte voor elk evenement gelijk blijft 
• Contributie naar € 18,50, met meer financiële ruimte voor elk evenement 

 
Veel leden betalen graag meer lidgeld, en willen de vereniging steunen. Er waren wel zorgen over 
andere leden, of deze wel de hogere kosten zouden kunnen opbrengen. 
 
De meerderheid stemde voor een verhoging van 15,00 of 18,50. Het bestuur heeft gekozen voor de 
verhoging van 15,00, zodat alle vaste lasten uit het lidgeld betaald kunnen worden. Het verbruik 
door de evenementen (wapens, batterijen, etc.) wordt door de evenementen betaald. 
 
Dit is opgenomen in de begroting van 2022, op de ALV van 2022 wordt dit in stemming gebracht. 
De afdrachten van de evenementen zullen dus veranderen, maar dit is nog afhankelijk van de 
resultaten van 2021. 
 
Daarnaast wordt nagedacht over het automatisch incasseren van het lidgeld, zodat dit een meer 
voorspelbare stroom van inkomsten wordt.  
 
Er wordt gevraagd wat de impact is op iemand die 1x per jaar met een shortlarp meedoet. Die zal 
aanzienlijk meer betalen. De visie van het bestuur is dat je lid wordt van de vereniging, en niet 
alleen een evenement consumeert. 
 
Een andere mogelijkheid is dat de vereniging de shortlarps subsidieert. De penningmeester bekijkt 
dit wanneer meer duidelijk is over de cijfers. 
 
Er wordt opgemerkt dat het voor de totale kosten niet uitmaakt, voor de gemiddelde deelnemer 
maakt het niet uit. Voor deelnemers die vaak meenemen zal het voordelig zijn, voor deelnemers die 
weinig meedoen zal het duurder zijn. Het lidgeld van 6 euro is opvallend laag en is nooit verhoogd. 
Een bedrag van 15 euro per jaar is niet veel geld als je daarvoor een heel jaar kunt deelnemen aan 
activiteiten van de vereniging. 
 
Er wordt gevraagd of de afdracht van de evenementen (zoals shortlarps) omlaaggaat, dat is het 
geval. De deelnameprijs kan daarmee ook omlaag. 
 
Het bestuur is benieuwd of we een verschuiving gaan zien in leden en deelname aan evenementen, 
en in hoeverre dit nieuwe leden oplevert.  
 
Er wordt opgemerkt dat iemand die aan de najaars-Elerion meedoet 15 euro moet betalen. In 
januari wordt het nieuwe lidgeld dan weer betaald, dat is vrij snel erna. Daar zou wellicht iets mee 
gedaan kunnen worden? 
 
Het treft vooral deelnemers die eigenlijk nooit meedoen, en met een klein evenement willen starten. 
 



 
 

 
 

Er wordt opgemerkt dat de ledenraadpleging 2 dingen door elkaar was, wat het wat onduidelijk 
maakt: 

• We hebben een lastig jaar gehad en de risico reserve moet aangevuld worden 
• We willen de vaste lasten anders financieren 

 
Het is goed om dit uit elkaar te halen. De penningmeester geeft aan dat het aanspreken van de 
risicoreserve een uitzondering is. 
 
Is een introductielidmaatschap een idee? Dat je bij het eerste evenement de helft betaalt, en bij het 
volgende evenement het restant. Dat is een optie, maar de insteek van de penningmeester is om de 
financiën overzichtelijker te maken. 
 
Er wordt gevraagd of het bestuur de evenementen gaat adviseren de deelnamekosten te verlagen. 
Dat is niet het geval. De kerngroepen bepalen zelf wat ze met het resterende geld doen, ze kunnen 
het deelnamegeld verlagen, maar ook investeren in nieuwe props, kleding en dergelijke.  
 
Op dit moment is nog de vraag wat de risicoreserve gaat doen, daar raakt dit elkaar. Voor de 
begroting is dit niet uit elkaar te halen. Pas wanneer Elerion is geweest (of niet) kan bepaald 
worden welke consequenties dit heeft. 
 
Er wordt gevraagd of het lidgeld de komende jaren niet omhooggaat vanwege inflatie. Dit zal zeker 
een keer gebeuren, maar de komende jaren hopelijk niet. Dit is ook afhankelijk van het aantal 
leden. 
 
Er wordt gevraagd wat er gebeurt als er onverhoopt weinig evenementen georganiseerd worden en 
de vereniging weinig leden heeft. Dit maakt geen verschil met de huidige situatie, uiteindelijk 
wordt alles door de leden betaald. De penningmeester noemt de bedragen van de huidige afdrachten 
op: er zijn steeds meer grote evenementen, dus het hangt niet uitsluitend op Elerion en De Bron. 
 
De kleine evenementen leveren wel leden op, als die wegvallen kan je de vaste lasten niet betalen 
uit het lidgeld. Dat klopt, maar de verwachting is niet dat dat snel gebeurt, omdat het bestuur de 
laatste jaren juist nieuwe evenementen tegen te houden. 
 
Er wordt gevraagd of het nieuwe lidgeld als in de nieuwe inschrijving van Elerion 51 zit. Dat is het 
geval, als het uiteindelijk anders wordt zal het te veel betaalde terugbetaald worden. 
 
De financiële commissie merkt op dat het huishoudelijk reglement aangepast moet worden als de 
automatische incasso wordt geïntroduceerd. Feitelijk wordt dit een doorlopend lidmaatschap. Het 
bestuur zal dit (laten) uitzoeken. 
 
Als afronding van dit punt merkt de voorzitten op dat er onlangs daadwerkelijk een 
bestuursvergadering is geweest. Daaruit is ook naar voren gekomen dat we vaker “dingen voor de 
leden” willen organiseren, zoals de borrel / barbecue onlangs. Dit kunnen ook workshops zijn 
bijvoorbeeld. Het idee is dat dit vrijblijvend en laagdrempelig wordt, zonder inschrijving in Mijn 
Arcana. 
 
Dit om het verengingsgevoel te promoten, waardoor voor hetzelfde lidgeld ook meer gedaan kan 



 
 

 
 

worden. De nieuwsbrief wordt ook nieuw leven ingeblazen, om op die manier ook alle leden actief 
te betrekken in de activiteiten. 
 
 
15. Begroting 2021 
 
Alle bedragen zijn doorgeschoven uit 2020, omdat alle evenementen zijn doorgeschoven.  
De inkomsten vanuit het lidgeld zijn lager, omdat we minder leden verwachten. Daarbij is Elerion 
een 50 een duur evenement, waarmee de reserve nagenoeg op 0 stat. 
 
Voor 2021 zijn op dit moment 5 evenementen gepland, 1x Elerion in de Wolken, 1x Poorten van 
Alexandrië, 1x Elerion, 1x Belvedere en 1x baravond van Moresnet. 
 
De deelnamegelden van de evenementen bedragen: 
 
Elerion in de Wolken:  

• Spelers € 5,00 
• Figuranten € 5,00 
• Crew € 5,00 

 
Poorten van Alexandria 

• Deelnemers € 175,00  
• Crew € 130,00 

 
Elerion:  

• Spelers € 100,00 
• Figuranten € 65,00 
• Crew € 25,00 

 
Belvedere:  

• Deelnemers € 65,00  
• Crew € 45,00 

 
Baravond Moresnet 

• Deelnemers € 26,69  
 
Herberg 

• Deelnemers € 30,00 
• Crew: € 10,00 

 
Zowel de Herberg als Belvedere hebben een relatief goedkope locatie, omdat ze noodgedwongen in 
de winter organiseren (dan zijn de locaties goedkoper) terwijl er een locatie in de zomer begroot is. 
Hierdoor houden ze geld over wat op een andere manier ingezet kan worden. 
 



 
 

 
 

Op de begroting staan ook 3 begrotingen voor Dromenland, die worden dit najaar georganiseerd.  
• Deelnemers € 30,00 
• Crew: € 15,00 

 
Er wordt gevraagd hoeveel kosten we maken is als er dit jaar niks meer doorgaat? Dat is ongeveer  
€ 2000,- . Het hangt vooral op Elerion, als die niet doorgaat is dit een flinke klap. 
 
De begroting wordt goedgekeurd met 13 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 3 onthoudingen. 
 
 
16. Evenementencommissies en bestuurscommissies 
 
De volgende commissies worden in onderstaande samenstelling benoemd. 
 
Elerion 

• Eindverantwoordelijke: Jim Raaijmakers 
• Secretaris: Esther de Bruin 
• Penningmeester: Moniek Pillen 

 
De Bron 

• Eindverantwoordelijke: nog in te vullen 
• Secretaris: nog in te vullen 
• Penningmeester: Martin Giessen 

 
Herberg 

• Eindverantwoordelijke: Hetty Huijs 
• Secretaris: Tamara van Velse 
• Penningmeester: Jonas Norrby 

 
Belvedere 

• Eindverantwoordelijke: Raoul Rouleaux 
• Secretaris: Esther de Bruin 
• Penningmeester: Bianca Eckert 

 
Moresnet 1888 

• Eindverantwoordelijke: Sean Sauren 
• Secretaris: Thijmen Jansen 
• Penningmeester: Hanneke Vissers 

 
Casino Mortale 

• Eindverantwoordelijke: Bianca Eckert 
• Secretaris: Marcel Oerlemans 
• Penningmeester: Bianca Eckert 

 



 
 

 
 

Poorten van Alexandria 
• Eindverantwoordelijke: Marcel Oerlemans 
• Secretaris: Bas Paap 
• Penningmeester: Moniek Pillen 

 
In de wolken 

• Eindverantwoordelijke: Renout van Rijn 
• Secretaris: Youandi van Staa 
• Penningmeester: Leon van Ee 

 
Eenmalig en uniek 

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

 
Content 

• Content Koning: Jeroen Vos 
• Redactie: Gerard Bloemers, Esther de Bruin 

 
De kerngroep van De Bron is incompleet, nieuwe aanmeldingen zijn welkom. Omdat het 
evenement is doorgeschoven is het meeste werk voor deze editie grotendeels klaar. 
 
 
17. Nasleep corona en invulling op evenementen  
 
Het bestuur laat dit aan de kerngroepen over, op voorwaarde dat ze zich aan de op dat moment 
geldende wetgeving houden. Elerion heeft bijvoorbeeld bepaald dat een evenement niet mogelijk is 
als 1,5e meter afstand gehouden moet worden. 
 
Hoe het volgend jaar loopt is nog niet te voorspellen, wellicht is dan Testen voor Toegang 
verplicht. 
 
 
18. Wat verder ter tafel komt 
 
Er is niets ter tafel gekomen. 
 
 
19. Rondvraag 
 
Maerquin heeft de statuten moeten wijzigen, naar aanleiding van wettelijke wijzigingen. Moet 
Arcana hierop ook wijzigingen doorvoeren? Het gaat bijvoorbeeld om hoofdelijke 
aansprakelijkheid en het overlijden van bestuursleden. Het bestuur zal dit uitzoeken. 
 
Vanuit de Herberg komt de vraag of mensen nog leuke locaties weten? Bij voorkeur met 
slaapplaatsen, rond de 40 – 50. 



 
 

 
 

 
De uitnodiging voor de ALV is vrij kort voor de ALV verstuurd, wat is hiervoor de reden? Dit 
kwam vooral door het feit dat er nog geen locatie was. De ALV was al begin juli op de website 
aangekondigd, maar die wordt dus kennelijk slecht gelezen…  
 
Is het een idee om een WhatsApp-groep te maken, waarin alleen het bestuur kan posten. Is dat een 
manier om de leden eenvoudig te bereiken? Dit zou een optie kunnen zijn, het bestuur weet niet of 
dit AVG-technisch heel handig is omdat alle leden wel alle telefoonnummers kunnen zien. 
 
Kunnen we iets maken waar de leden buiten de vereniging om kunnen communiceren? Zoals een 
Discord server, een forum, of iets dergelijks. Dit zou het verenigingsgevoel kunnen versterken. 
 
Kan de website ook mobiel-vriendelijk gemaakt worden? Dit zal het gebruik ongetwijfeld ten 
goede komen? Vooral de agenda wordt gebruikt, wellicht kan die op de homepage? Een inlogknop 
voor Mijn Arcana zou ook handig zijn. Suggesties voor verbeteringen van de website zijn van harte 
welkom. 
 
Als je een heel tof idee hebt, leg het eerst voor aan de kerngroep of het haalbaar en praktisch is.  
Dit om teleurstellingen te voorkomen. 
 
 
20. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:14 uur en bedankt de aanwezige leden voor hun komst.  


