
 
 
Beste filmliefhebber(s)  
 
Het is een vooruitzicht dat we moeten koesteren: de verwachtingen zijn dat eind mei de bioscopen weer 
open gaan! En welke filmliefhebber kijkt daar niet naar uit! Natuurlijk blijft alles onder voorbehoud, 
maar daar hebben we mee leren leven.  
We hadden al een mooi programma uitgekozen, toen de bioscopen opnieuw dicht gingen. Dit 
programma blijft staan echter met een kleine wijziging: de film "On The Rocks" vervalt en als het lukt 
om de film "Nomadland" te boeken zodra deze in ons land uit komt, schuiven we die naar voren. Een 
winnaar van zoveel Oscars verdient de eerste plaats!  
 
Het filmprogramma zou er dan zo uit kunnen zien:  
Nomadland  
La Ultima Primavera  
The Assistent  
Son-Mother  
The Painted Bird 
Police  
Deux  
Rifkin’s Festival. 
 
Zodra er meer definitief is krijgt u van ons een nieuwsbrief met alle data en de beschrijvingen van de 
films 
 
Ook zijn we in gesprek met DNK om in de zomervakantie een Filmliga programma aan te bieden.  
 
Verder willen we aandacht vragen voor de Algemene Ledenvergadering. Vanwege de Corona-crisis 
vindt de ALV dit jaar wederom per e-mail en eventueel via Zoom plaats. De stukken voor de ALV 
worden op 6 mei gepubliceerd op de website van de Asser Filmliga:  
 
-    Verslag ALV 2020:  
Voor de digitale ledenvergadering van 2020 zijn geen reacties van leden binnengekomen en het bestuur 
is ook akkoord gegaan met de stukken waarmee alles is vastgesteld en décharge wordt verleend aan het 
bestuur.  
 
-    De verdere stukken voor de ALV 2021 zijn:  
    I.    Jaarverslag 2020:  
        1.    Terugblik en vooruitzicht  
        2.    Balans en Resultatenrekening en Begroting 2021  
        3.    Toelichting/aanvullende informatie  
        4.    Verslag kascommissie  
    II.   Begroting 2022  
 
-    De huidige kascommissieleden, Jan Kuipers en Martijn Helmes, hebben aangegeven hun taken met 
nog een jaar te willen verlengen.  
 
Alle leden van de Asser Filmliga kunnen tot uiterlijk 13 mei vragen stellen over de bovengenoemde 
stukken per e-mail aan het secretariaat  c.niemeijer@home.nl. Indien er leden zijn die willen reageren 
via Zoom dan dienen zij dit tijdig door te geven aan het secretariaat zodat de noodzakelijke 



voorbereidingen kunnen worden getroffen.  
Het bestuur zal de vragen beantwoorden en deze publiceren vanaf 17 mei op de website van de Filmliga.  
 
U kunt dus uw stem/reactie uitbrengen tot uiterlijk 13 mei per e-mail bij het 
secretariaat  c.niemeijer@home.nl  voor de volgende te nemen besluiten:  
•    Vaststellen jaarverslag 2020 (inclusief kennisnemen verslag kaskommissie en déchargeverlening 
bestuur)  
•    Vaststellen begroting 2022 
 
Tineke Oostra, voorzitter 
 


