
Vergadering 4 november 2021 
 

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

2. Ingekomen stukken: 
Lijst vliegenmeppers activiteitenlijst. De koninginneparty is toegevoegd op de lijst voorlopige 
data. 
 
Notulen ledenvergadering BCF 
 
Uitnodiging onthulling Peelknijnen. Deze is op 19-11. Dus als we daarnaar toe willen, dan 
graag zsm melden op secretariaat zodat de lijst ingevuld kan worden. 
 
Prinsenreceptie Smouskes is binnen. Deze is op 28-11 
 

3. Coronamaatregelen: 
De eerste activiteit staat gepland a.s zaterdag (peeltuuters). Daarna op de 13e onze eigen 
onthulling. Gerald en Sjoerd hebben contact gehad met de Beuk en op de laatste persco is 
er voor de Horeca niets gewijzigd. Dit is geen evenement, we gaan bij de deur QR code 
scannen en zorg voor je ID bewijs. Dit wordt aan alle gasten gevraagd. Wij gaan Robbie 
ondersteunen tijdens de prinsenreceptie. Wij gaan dan QR scannen en ID checken. Deze 
regels zijn al opgenomen in de uitnodigingen. De komende persco zou nog roet in het eten 
kunnen gooien. Dat is voor nu koffiedik kijken dus we wachten even af.  
 
Het is natuurlijk een kwestie van veilig voelen. We kunnen niemand verplichten om aanwezig 
te zijn, dat is voor eenieder een persoonlijke keuze. 
 
De afspraken die met Robbie worden gemaakt worden gecommuniceerd met de leden. 
 

4. Voorbespreking Jeugdprinsenbal: 
Definitieve starttijd. 17.30 uur. Eindtijd uiterlijk 20.30 uur. ’s Middags zal er worden 
opgebouwd. Podiumdelen gaan via Syl.  
  



 
5. Voorbespreking Prinsenbal: 

Zaal open: 20.00 uur. We gaan kijken of we de onthulling naar voren kunnen halen omdat er 
anders nog maar weinig tijd over blijft om te feesten. De oude hoogheden worden normaal 
gesproken na aftreden opgenomen wederom in de familie / vriendengroep. Dit stuk slaan we 
dit jaar over om ook op die manier tijd te besparen. 
Mochten de ex prinsen hulp nodig hebben met opbouwen dan wil Ruud helpen. Vooralsnog 
is dit niet nodig. Ze hebben voldoende mensen om de zaak klaar te zetten. Dank in ieder 
geval voor het aanbod. 
 
Podium bouwen hebben we laatste keer rond 13.00 uur gedaan. Dat houden we voor dit jaar 
ook aan. 
Druk bezig onze eigen receptie: voor diegenen die niet aanwezig kunnen zijn. Mocht je echt 
niet kunnen graag dit zsm laten weten op secretariaat. Ook zsm laten weten als je niet mee 
kunt helpen met opbouwen. 
 

6. Commissies: 
Commissie krant: we zijn in volle voorbereiding. Stukje schrijven, we hebben nog niet van 
iedereen iets terug gehad. Je kunt vertellen wat je doet als commissie of een flyer om iets 
aan te kondigen.  
 
Clubfoto: het idee is om dit bij de carnavalswagen te doen, misschien statisch, of misschien 
toch iets met wat beweging om te laten zien dat we de prinsenwagen poetsen. Als iedereen 
iets meeneemt 
 
Nog 1 mapje met advertenties ontbreekt, zsm zal deze worden ingeleverd. Is de tijd voor de 
foto’s al bekend? 13.00 uur starten, de jeugd zal als eerste zijn, dan hoeven zij niet al te lang 
te wachten. Een uur aanhouden zodat zij ook aan de prinsenwagen kunnen poetsen. Om 
15.00 uur moeten we op receptie dus de tijd is krap.  
 
Commissie BB: zitten erover te denken om de aanvangstijd te vervroegen. Om 19.00 uur 
verzamelen, dat wordt waarschijnlijk 18.00 uur. Leden mogen in Hollandse kleding komen. 
Langzaamaan komt er vernieuwing. Druk doende met een nieuw BB…  
 
Commissie Kerst/Ouderen: Volkel zit iemand die ballonnenboog maakt, Vervolgens proberen 
om dit zoveel mogelijk binnen de peel te houden en bij mensen die ook adverteren. 
 
Commissie borden: normaal op woensdag borden ophalen, dat hebben we voor afgelopen 
jaar dus afgelopen zondag gedaan. De moeder van de jeugdprinses is gevallen en op haar 
hoofd terecht gekomen. Zij is ter controle naar het ziekenhuis gegaan en heeft een 
hersenschudding. 
 
Commissie optocht: Weer een lid gesneuveld. Voor de optocht was er de wens om nieuwe 
juryleden te vinden. Mocht je iemand weten, dan meldt dit graag bij Thijs of Christel. Van de 
4 juryleden zijn er nog 3 over. Daarvan is er wel al toegezegd. Nieuwe juryleden zijn in ieder 
geval welkom, niet teveel links met buurten, groepen etc. 
 
Zijn er dorpen die over en weer bij elkaar jureren? We wachten even af tot de volgende 
vergadering en als er dan weinig reactie is dan komt er een social post. 
  
  



 
7. Rondvraag: 

Harrie: zijn er nog meer nieuwe leden gekomen? Nee, we hebben nog geen definitieve 
bevestiging.  
 
Ine: het lijkt me het handigste om tijdens de carnavalsactiviteiten goed rond te kijken en 
mensen aan te spreken.  
 
Rian: hopelijk blijven de hoogheden na hun prinsenjaar bij de club. 
 
Thijs: We moeten wel zien te voorkomen dat we allemaal tegelijkertijd op een hoop mensen 
duiken. Het moet echt geen klopjacht worden.  
 
Roger: het belangrijkste is dat we mensen benaderen: pols wel even bij het bestuur of er 
wellicht binnen de club eventuele bezwaren zijn. Als er al is gevraagd is nee zeggen is erg 
lastig.  
Eddie: Er zijn natuurlijk meerdere clubs die last hebben van leden die stoppen. Als je 
meerdere leden hebt die tegelijkertijd willen stoppen zou je als bestuur af kunnen wegen of je 
leden wilt vragen of ze wellicht dan een jaar langer willen blijven om een enorme leegloop te 
voorkomen.  
 
Jos: Vorige keer met de vergadering zijn er mensen geweest die al hebben aangegeven na 
dit seizoen te stoppen, misschien op het juiste moment dit aangeven? Dat is wat lastiger 
omdat de tijd om dan nieuwe leden te zoeken steeds korter wordt omdat er dan ook geen 
activiteiten zijn waarbij mensen kunnen meekijken. 
 
Eddie: Bij de eerste vergadering zijn wij niet geweest, en de contributie van vorig jaar zou 
meegenomen worden naar dit jaar. Is dit verhouding verbruikt? Dit jaar moeten we wel 
gewoon weer de volle mep betalen? Gerald: We hebben een aantal dingen gedaan in het 
coronajaar die vanuit de contributie betaald worden en daarom hebben we als bestuur 
besloten om ook dit jaar weer contributie te innen. 
 
Thijs: Zaterdag naar Venhorst. We zijn MAAR met 9 man, omdat het eigenlijk geen 
vrijblijvende activiteit is het wel erg jammer. Hopelijk wordt dit geen herhaling 
 
20.00 uur verzamelen in de Beuk, QR code + ID en goede zin!! 
 

8. Sluiting: 


