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Naam 

De vereniging draagt de naam: Toneelvereniging Ontwaakt en is opgericht 20 januari 1940 en 

gevestigd in Huizen NH.  

 

Doel 

De vereniging stelt zich ten doel het behouden en bevorderen van het amateurtoneel. 

Leden 

De vereniging kent leden, ereleden, donateurs en vrienden. Leden worden als zodanig toegelaten 

door het bestuur. Ereleden zijn zij die wegens buitengewone verdiensten, op voorstel van het 

bestuur, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd. Donateurs en vrienden zijn zij die de 

vereniging uitsluitend geldelijk steunen. 

 

Bestuur 

De vereniging heeft een bestuur welk bestaat uit vijf personen. De voorzitter, secretaris, 

penningmeester en twee leden. De voorzitter leidt en houdt toezicht op het verenigingsleven, leidt 

de vergaderingen en ondertekent zo nodig mee de voornaamste uitgaande stukken. De secretaris 

voert de administratie,notuleert de vergaderingen en bewaard het verenigingsarchief. De 

penningmeester beheert de gelden van de vereniging en is verplicht rekening en verantwoording af 

te leggen aan de kascommissie. Werkzaamheden en taken van het bestuur worden onderling in het 

bestuur verdeeld. 

Beloningsbeleid 

Bestuurders of leden ontvangen geen geldelijke beloning en mogen alleen een vergoeding voor 

gemaakte onkosten ontvangen. Werkzaamheden zijn op vrijwillige basis. 

Activiteiten 2014 

Toneelvereniging Ontwaakt speelde twee zogenaamde reguliere toneelstukken: een voorjaarstuk en 

een najaarstuk. Daarnaast één maal Huizertoneel, een toneelstuk in Huizer dialect en Huizer kleding. 

Vervolgens twee maal een kindertoneelstuk; door volwassenen voor kinderen. 

De vereniging verzorgde mini optredens in bejaardencentra, presenteerde zich op braderieën en 

participeerde in evenementen middels aanwezigheid. 

Andere activiteiten : de Huizer café avonden, jaarlijkse barbecue en een kerstviering.   

 

 

 

 



DEBET CREDIT DEBET CREDIT

Voorraad bar 1.577,72 1.577,72     

Nog te ontvangen subsidies 5.445,00 12.705,00   

Nog te ontvangen rente 44,59 27,65          

Debiteuren 970,00 1.295,00     

Vooruitbetaalde kosten 574,58 426,32        

Kas 985,95 530,50        

Bank 1.857,47 56,39          

Vermogen spaarrekening 37.529,52 29.074,11   

Eigen vermogen 1 januari 47.610,91 43.263,64
Winst- en verliessaldo -4.347,27 -3.063,79 
Eigen vermogen 31 december 43.263,64 40.199,85

Crediteuren 5.721,19 5.492,84

Vooruitontvangen  bedragen 0,00 0,00

TOTAAL 48.984,83 48.984,83 45.692,69 45.692,69
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