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Er waren 22 leden aanwezig. 

Afmeldingen van de familie van Donschot, Arthur van der Starre en Annegien Heij, vanwege vakantie. 

Cees Nielen (wegens ziekte) en Mieke Witteveen hebben laten weten dat ze niet konden komen. 

Hans Lips reikte bij binnenkomst aan de aanwezige leden de nieuwe NOVA ledenpassen uit. 

De overige leden zullen later hun pas persoonlijk overhandigd krijgen. 

Zoals gewoonlijk werd er tijdens het koffie/thee drinken gezellig bijgepraat. Het deed de meesten 

heel goed elkaar na zo’n lange periode weer te mogen ontmoeten. 

Tegen kwart voor 8 koos ieder op gepaste afstand een plekje in de filmzaal. 

 

Bij de inleiding werd gesteld dat het Cultuurhuis inmiddels voldoet aan alle Corona-eisen. 

- Er is nog geen roulerende bardienst voor de rest van 2020 vastgesteld. Alleen de maand 

september is geregeld.  

- Vanwege de regelgeving kunnen er geen zoutjes, nootjes of worst worden geserveerd, 

uitsluitend blokjes kaas met een prikkertje.  

- De consumptieprijs bedraagt €.1,50, die contant en bij voorkeur gepast betaald kan worden 

aan de bar.   

 

Het vervolg van het programma voor 2020, wat op de vernieuwde website te vinden is, werd 

gepresenteerd. 

- Op de B-avonden vertoning van vrije films. Verzoek van Ruud om een dag of wat eerder de 

film bij hem aan te melden, zodat hij tijdig bekend kan maken wie welke film heeft. 

- Per 1 september 2020 is de nieuwe website-beheerder Koos Wijling. Arnold Meeuwsen werd 

met een attentie hartelijk bedankt voor zijn inzet van de afgelopen 12 jaar.  

- Het emailadres blijft: info@ersaroosendaal.nl 

- Er werd nogmaals een oproep gedaan, na te denken over het nieuwe voorzitterschap per  

1 januari 2021. 

 

We keken verder naar een samenstelling door Cor en Arnold, van fragmenten uit 13 films van de 

eerste clubcompetitie 2020. Aan de aanwezige filmmakers werden de oorkondes en juryrapporten 

uitgereikt. 

In het voorjaar van 2021 kunnen er een aantal van de genomineerde films deelnemen aan de BFM. 

Onder het genot van een kaasje en een drankje werd in de aangepaste ontmoetingsruimte de avond 

afgesloten. Het was weer als vanouds  een gezellige avond met contacten, waar we met zijn allen 

lang op hebben moeten wachten. 

 

 

 


