
Vergadering 12 oktober 2021  
 

1. Opening door Roger: 
 
Presentielijst: 
Sjoerd, Rick, Gerald, Thijs, Roger, Marlou, Lisette, Lisanne, Aron, Yvonne, Karin, Guido, 
Jennyfer, Rob, Linda, Christel, Jos, Dianne, Antwan, Sanne, Gerwin, Syl, Rian,  
 
Afwezig: 
Danielle, Maxime, Ruud, Bart 
 
Later: 
Ine, Eddie, Harrie 
 

2. Ingekomen stukken: 
Programma’s van diverse clubs gehad (dit is toegevoegd aan de lijst voorlopige data) 
Uitnodiging Curling Uden on Ice 
Nieuwe secretaris bij Knoerissen Dave de Jongh 
Uitnodiging Pepper receptie 
Uitnodiging Prinsenbal Peeltuuters 6 november. 
Feestact de Feestgangers XXL 
 
Mededelingen vanuit het bestuur: 
Marlou zit nog aan de bestuurstafel om Rick te ondersteunen, afgelopen seizoen is er te 
weinig gebeurd voor een goede ondersteuning en om Rick niet te laten verdrinken tijdens het 
jubileumjaar zit ze dus nog aan de tafel. 
 
€ 80,00 per persoon contributie graag door eenieder op korte termijn te voldoen. 
 
Overleg met de ex prinsen, zij willen graag ondersteunen daar waar nodig tijdens het 
jubileumjaar. Hand en spandiensten, daar waar nodig springen ze graag bij. 
 
2 nieuwe leden erbij. Harrie en Nikki van Oort verwelkomen we in de club, Harrie komt iets 
later om alvast even kennis te maken.  
 
Broches voor de dames. Er is nog 1 reserve en deze is enigszins gedateerd. Dames: ga 
hiermee aan de slag zodat we allemaal hetzelfde hebben en er niets meer uit elkaar kan 
vallen.  
 
Jeugdreceptie in september is goed bevallen. Het idee is nu om op de zondag het 
ochtendprogramma de jeugdreceptie te houden zodat we onder andere de jeugd actief in 
kunnen plannen en zij veel meer een onderdeel kunnen zijn van. De grote hoogheden staan 
de hele ochtend op het podium erbij. Volgens bestuur heeft dit voor de jeugd echt 
meerwaarde.  
 
Denk even aan de lunch. Qua directe familie, een planning voor het middagprogramma 
waarin mensen al aan de receptietafel moeten zitten terwijl ze nog bezig zijn met de 
jeugdraad (om tour beurten gaan eten zodat er altijd leden in de zaal zijn). 
 
We hebben gekeken naar de zaterdag en uiteindelijk is de keuze gevallen op zondag zodat 
er nog geschoven kan worden in het programma.  
 
De jeugd heeft nu een podium en dat is heel goed, de knutselhoek was een enorm succes! 
Het wil niet zeggen dat Marcellis niet komt, we zijn nog aan het kijken hoe dat daar invulling 
aan gegeven gaat worden.  



 
3. Financieel jaarverslag 2020-2021: 

Financieel rapport is door Aron en Thijs gecontroleerd en uiteindelijk mogen we ondanks 
Corona niet klagen. We hebben een verlies gedraaid van € 276,00. Een aantal activiteiten 
hebben toch goed geld in het laadje kunnen brengen. De stukken liggen bij Gerald als je wilt 
inzien. 
 
Opmerking: de website heeft veel geld gekost… € 3.600,00 in 2 jaar tijd. Wellicht kan de 
commissie hier nog even naar kijken.  
 
Kascontrole komend seizoen in ieder geval Thijs en Karin geeft aan dat ze dit ook wil doen. 
 
Eddie: We wisten toch dat het geld zou gaan kosten en helaas is het hoger uitgevallen dan 
dat we in eerste instantie hadden gedacht. Er moet even goed beoordeeld worden of dit 
kloppend is voor hetgeen de website opbrengt (zijn deze kosten terecht). 
 

4. Voorbespreking Jeugdprinsenbal: 
We hebben er 2 en ze hebben er erg veel zin in. Zijn aan het kijken naar de onthulling. 
Jeugdcommissie heeft ruimte nodig. Patrick zit in de jeugd en bij de ex prinsen dus korte 
lijntjes en de commissie regelt het verder met Patrick.  
 
13-11 om 17.30 uur vindt Jeugdprinsenbal plaats 
 

5. Voorbespreking Prinsenbal: 
Start ongeveer om 20.30 uur, aansluitend aan de jeugdprinsenbal. Als eerste treden de 
huidige hoogheden af. De ex prinsen verzorgen wederom de onthulling. Hoogheden zijn 
dolenthousiast. Foto’s zullen binnenkort worden gemaakt (hopelijk blijven ze plakken  ). 
Mochten er dringende redenen zijn waarom je niet aanwezig kunt zijn dan graag dit melden 
op het secretariaat. 
 
De club zal wederom op deze avond niet feliciteren. De Peeltuuters zijn uitgenodigd omdat 
zij niet op de receptie aanwezig kunnen zijn. Mensen in de zaal ontkomen we niet aan en we 
willen het feestje zsm aan de gang helpen dus nogmaals vanuit de club niet feliciteren! 
 
Is er al iets bekend over de QR codes en checks ed? nee, hier is nog niet direct iets over 
bekend. Tot nader bericht blijft dit zo en is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de Horeca 
uitbater.  
 

6. Commissies: 
 Commissie krant: denk aan jullie stukjes voor de krant. Denk even aan inleveren van de 
advertenties. Deze kunnen bij Gerald of Yvonne worden ingeleverd.  
 
Commissie evenementen: winst kofferbak € 2.390,00! 
 
Commissie jeugd: wanneer de eindtijd Horeca nog altijd 00.00 uur is, is het dan niet slim om 
de fysieke onthulling naar voren te trekken? 
 
Jeugd naar voren trekken is geen optie.  
 
De ex prinsen willen we graag binnen hebben en die hebben tijd nodig voor opbouw etc. 
Wellicht kunnen we daarmee helpen. Bestuur zal dit opnemen met de ex prinsen.  
 
Commissie BB: we zouden graag een vrouwelijk BB commissielid erbij willen hebben. Mocht 
je interesse hebben, dan graag even melden bij Gerwin en Jos. Na de vergadering heeft 
Lisette aangegeven graag bij de Commissie BB te komen. 



 
Commissie foto’s: er staat nog niet op de lijst voorlopige data wanneer de club foto’s 
gemaakt gaan worden. 14-11 om 15.00 uur hebben we receptie van de Pepper, we kunnen 
dan van te voren de foto’s maken. 
 
Commissie website: wanneer een commissie verandert: graag een nieuwe foto van de 
samenstelling van de commissie zodat de website aangepast kan worden.  
 

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

 Rens Dortmans en Wendy v/d Steeg; Rick & Bram 

 Mark van Sleeuwen en Emmy Wouters Ine & Eddie 

 Grad en Esmeé Kuijpers; Gerald & Lisette 

 Jan en Joelle van Kilsdonk Aron & Marlou 
 

7. Rondvraag: 
Linda: is het een idee om een poster te maken van de onthulling van de grote hoogheden? 
Wordt dadelijk na de vergadering besproken. 
 
Jos: Wie is het nieuwe lid… Harrie van Oort, woont samen met Nikki, we hebben 2 kindjes.  
 
Aron: Als we Jan gaan vragen en Wiljan Wijnen zou er ook bij willen (die zijn veel samen). 
Wiljan staat niet op het lijstje dus die hoeft dit seizoen niet benadert te worden. 
 

8. Sluiting: 


