
Jaarvergadering 8 september 2021 (1e vergadering seizoen 2021-2022) 
 
 

1. Opening door Roger: 
Iedereen van harte welkom op de vergadering. Het is hier keurig gemaakt.  
 

Presentielijst: 
Roger, Thijs, Gerald, Sjoerd, Marlou, Aron, Jennyfer, Rick, Lisanne, Ruud, Linda, Maxime, 
Bram, Danielle, Sanne, Yvonne, Tineke, Bart, Karin, Lisette, Dianne, Gerwin, Rian, Bart 
 
 Afwezig: 
Eddie, Ine, Bennie, Linda, Jop, Susanne, Syl, Antwan, Rob, Mark, Wendy, Gwen 
 
 Later: 
Jos, Guido 
 

2. Ingekomen stukken: 
Uitnodiging receptie CV de Pepper; 
St. Carnaval Zevenbergen Uitnodiging voor 60 jarig bestaan vereniging op 27 november; 
Brabantse Carnavals Federatie uitnodiging Algemene Ledenvergadering. 
 

Mededeling: 
We zoeken 2 mensen om de stemmen dadelijk te tellen. Christel en Lisette melden zich 
hiervoor aan.  
 

3. Financieel jaarverslag 2020-2021: 
Het verslag is in de maak en zal bij de volgende vergadering worden besproken.  
 

4. Bestuursverkiezing: 
Marlou neemt afscheid als secretaris en heeft Rick gevraagd om het secretariaat over te 
nemen. Rick wil dit graag op zich nemen en stelt zich bij deze kandidaat. Hiervoor zal 
worden gestemd… 
 
Na tellen van de stemmen is onderstaand de uitslag: 
 
  Voor  Tegen  Blanco 
Rick  22  0   
 
Rick is officieel gekozen als secretaris en sluit aan bij de bestuurstafel. 
  



5. Voorbespreking seizoen 2021-2022: 
Eerste activiteit is de receptie aanstaande zondag. Dat was eerder niet haalbaar in verband 
met de op dat moment geldende maatregelen. Vakantieperiode was ook lastig en bestuur 
vond dat het toch op z’n plek was om de receptie te doen. Omdat er nu ook meer mogelijk is.  
 
Receptie zal op een andere, meer ingetogen manier zijn dan normaal. Planning is gemaakt 
en de middag is in z’n geheel gevuld. Jeugdraad krijgt zelf ook een aantal taken zodat zij niet 
de hele middag stil zitten.  
 
Leden zitten aan tafels. Eerst zal de jeugdraad ruimte krijgen om te feliciteren en dan zullen 
per tafel raadsleden naar voren mogen om te feliciteren en medaille op te halen.  
 
Om 14.00 beginnen, club om 13.45 aanwezig.  
 
Aron neemt laptop mee met achtergrond muziek. Robbie zal wel iets hebben en toch handig 
om zelf ook iets bij te hebben.  
 
Jeugdraad komt binnen vanuit de kleine zaal binnen, hoogheden achteraan. Graag allemaal 
even in ieder geval klappen.  
 
Knutselbak zal worden klaargezet zodat de allerkleinsten eventueel kunnen knutselen. Dit 
zal in de kleine zaal worden gezet. Voor wat betreft de opbouw zal nog een email / app 
worden verzonden, ofwel Roger benadert mensen direct. 
 
Vrijdag 17 september BBQ: 
Bart en Yvonne en Guido en Karin komen ook. Van de vrijwilligers hebben we tot nu toe een 
aanmelding gehad van Chiel en Suzanne en Patrick en Frederike. De overige vrijwilligers 
worden benadert.  
 
Kofferbakverkoop: 
Dit jaar op donderdag beginnen met opbouwen (i.v.m. met BBQ) hopelijk kunnen we rond 
18.00 beginnen, zaterdag wordt BBQ opgeruimd en terrein klaar gemaakt voor de 
Kofferbakverkoop. Zondag wordt iedereen om 08.00 uur verwacht. Voor diegene die wil kan 
men zaterdag in de tent blijven slapen.  
 
Op dit moment hebben we 30 definitieve aanmeldingen. De vorige verkoop hadden we er in 
totaal 42. Er is weinig geflyerd dus die opkomst is zeker gezien de tijd waarin we leven erg 
positief. 
 
Ruud: De aanvangstijd: voorstel was om mensen die in alle vroegte kwamen meer moesten 
betalen en voorstel was om eerder te stoppen omdat er na een uur of 14.00 geen mens 
meer kwam.  
 
Christel wil graag bij het hek staan om 08.00 om de 1.5 meter te handhaven. Jennyfer en 
Christel lopen dit jaar op ludieke wijze rond om de 1.5 meter te handhaven (ze willen hier 
nog even over nadenken). 
 
Sanne: als je mensen op 1.5 meter gaat wijzen zal je het zelf ook moeten aanhouden. Dit is 
best een ding. Die regel hoeft dit jaar op zich ook niet zeker gezien dat we buiten zijn. 
  



7. Commissies: 
Optocht: 
Christel is alleen in de commissie overgebleven (commissie optocht), als er niemand bij komt 
dan is er dit jaar geen optocht, enige vrijwilliger is Betsie Wijnen. Jennyfer geeft aan dat ze 
dit jaar waarschijnlijk haar laatste seizoen heeft en ze wil wel helpen in de optocht. Er is dus 
nog hulp nodig. 
 
Krant: 
Advertentielijsten liggen klaar, die kunnen na de vergadering worden opgehaald. Eerste deel 
is gelijk aan andere jaren. Er zit een brief bij waarin uitleg wordt gegeven over de bestaande 
pakketten en het jubileumjaar. De bedoeling is de mensen persoonlijk te benaderen en de 
meeste hebben er een aantal bij gekregen omdat er een aantal mensen gestopt waren. Met 
email is het toch gemakkelijker om af te slaan en een aantal adverteerders die gestopt zijn.  
 
Tip van Karin: neem een krant van vorig jaar mee zodat je de mensen kunt laten zien hoe 
het eruit kan zien. Inleveren advertenties uiterlijk 15 oktober. Eerst wordt de krant rond 
gebracht en volgend jaar de jubileumkrant. De advertentie is in principe hetzelfde en zal dus 
in 2 verschillende kranten worden gebruikt. 
 
Commissie zoekt mensen die de teksten op ludieke wijze kan uitwerken. Marlou biedt zich 
hiervoor aan. Christel en Yvonne ook, Thijs is back-up. Joost Bens eventueel in combinatie 
met Ad van Ras kijken of we daar iets mee kunnen. 
 
Jubileum: 
Commissie is al meerdere keren bij elkaar gekomen om het weekend in mei te bespreken. Er 
zijn leuke ideeën en er zijn al dingen vast gelegd. Op vrijdagavond een bierkantus (door een 
organisatie dus daar hoeven we niets aan te doen), in de middag een programma voor de 
kinderen met een DJ. Zaterdagmiddag niks… ’s avonds een band, gewoon een feestje. En 
zondag een familiedag / matinee.   
 

8. Nieuwe leden: 
Grote Hoogheden zijn gevonden!!! De jeugdcommissie en BB commissie kunnen ook op 
zoek of zijn al bezig.  
 
Zoals het er nu naar uitziet kunnen we volgende de gemeente onthulling, receptie ed. in 
ieder geval wel door laten gaan. Een ziet er allemaal stuk positiever uit dan vorig jaar.  
 

 Fam v/d Berg (Marijke v/d Berg, moeder van Lisa en Teun, wonen achter in de peel 
aan het einde van de Oudedijk); 

 Harrie en Nikki van Oort; 

 Rens Dortmans en Wendy v/d Steeg; 

 Mark van Sleeuwen en Emmy Wouters; 

 Grad en Esmeé Kuijpers; 

 Jan en Joelle van Kilsdonk. 
 
Bovenstaande mensen worden voorgedragen als nieuwe leden. Mochten mensen hier 
bezwaar tegen hebben, dit graag voor eind volgende week melden bij Roger dan wordt dit 
meengenomen. Uiteraard geldt dat wanneer je nog iemand weet dit ook graag melden. 
  



 
9. Rondvraag: 

Gerwin: Wat zijn we snel met de advertenties, is het niet slimmer om nog even af te wachten 
wat de maatregelen en besmettingen gaan doen? 
 
Bart: Bart en Yvonne stoppen na dit seizoen, ze hebben dan 11 seizoenen gehad en vinden 
het een mooi moment om dan te stoppen. 
 
Sanne: ik heb nog geen broche. Kan ik die voor aanstaande zondag krijgen? En Sanne heeft 
ook nog geen skupke.  
 
Lisette: ik wil even zeggen dat ik er verdomd veel zin in heb komend seizoen. 
 
Christel: Sjoerd en ik stoppen na dit jaar ook. Dat wil zeggen dat we er dit jaar echt heel veel 
zin in hebben.  
 
Karin: voorlopige data staat nog geen datum voor het maken van de foto’s. Die zal worden 
toegevoegd.  
 
Jennyfer: dit zal waarschijnlijk mijn laatste seizoen zijn.  
 
Danielle: leden die nu stoppen. Die hebben hun kostuum niet meer nodig, zij zullen door het 
bestuur worden benadert om de pakken in te leveren.  
 
Jos: met foto’s maken was mijn steek weg, dat ging voor toen prima en deze is te groot, 
Danielle zet een steekje extra erbij of mocht iemand erachter komen dat hij de verkeerde 
steek heeft dan graag deze teruggeven aan Jos.  
 
Gerald: vergeet je munten niet op te halen. 
 
Thijs: kleine toevoeging voor zondag. Verzameltijd wordt vervroegd, deze zal naar jullie 
z.s.m. worden gecommuniceerd.  
 
 

10. Sluiting: 


