
Vergadering 1 december 2021 
 

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

2. Ingekomen stukken: 
Rabo Clubsupport € 424,18 
Verschuiven van de receptie van de Smouskes naar 16-01-2022 
Tevens verschuiven van de onthulling van de Peelknijnen 21-01-2022. 
 

3. Coronamaatregelen: 
Het is op dit moment koffiedik kijken qua data. 
 
Optie 1 weekend 10-12 
Optie 2 weekend 14-01 
Optie 3 eventueel mekkeren opschuiven en dan begin februari iets kunnen doen met 
onthulling 
Optie 4 eventueel onthullen tijdens jubileumweekend 
 
Hoe zal het gaan met de besmettingen etc? Niemand zal het zeggen, bestuur heeft gekeken 
naar wat, naar hun idee, binnen de mogelijkheden ligt.  
 
Wel moet er nog even gekeken worden naar hoe men omgaat met de jeugd. Want volgend 
jaar is er een nieuwe groep 7 dus lastig om die een jaar door te laten lopen. 
 
Christel: normaal gesproken komen de groepen in actie voor het mekkeren en ook voor de 
optocht. Hoe langer we afwachten hoe moeilijker zal het worden om mensen zover te krijgen 
voor deze activiteiten. Bestuur vraagt de commissies dan ook na te denken hoe we het het 
beste aan zouden kunnen pakken.  
 
Ine: misschien kunnen we het dit jaar eventueel zo aanpakken zoals in Uden. Onthulling op 
de eerste mekkeravond. 
 
Voor de rest is de graadmeter vooral te kijken naar het aantal besmettingen en willen we er 
op dit moment niet al teveel woorden aan vuil maken. 
 

4. Commissies: 
Linda namens commissie krant: jubileumboek, hier is een groepsapp aangemaakt en de 
teksten zullen in de groep worden gedeeld en deze mensen gaan de teksten dan lezen en 
waar nodig aanpssen, in een online vergadering zal een en ander worden besproken. 
 
Karin namens commissie krant: een aantal mensen hebben nog niet alles ingeleverd. Dat is 
rijkelijk laat. Als alles goed was blijven lopen had deze week de proefdruk eruit gegaan dus 
het scheelt dat het nu dit jaar even anders is gelopen. Fijn zou het zijn wanneer advertenties 
eerder worden ingeleverd (ook al is de lijst nog niet compleet). 
 
De krant zal pas worden uitgebracht wanneer de hoogheden zijn onthuld. Commissie houdt 
hierin natuurlijk een vinger aan de pols 
 



 
5. Rondvraag 

Karin: stemhokjes op de felicitatieapp. Moeten voor aanstaande maandag opgehaald 
worden. 6 stemhokjes en die willen we gaan gebruiken voor het jubileum. Is er iemand met 
ruim vervoer? Ine heeft wel een aanhanger maar hard nodig, Linda heeft er ook een en die is 
ook in gebruik. Syl heeft vervoer en Jos ook. Dus Aron zal met heren regelen dat dit wordt 
opgehaald. Dit moet worden besproken met Jos Minkels, Aron stuurt het nummer door zodat 
het opgehaald kan worden.  
 
Rian namens jeugdcommissie: Hebben nog niet bij elkaar gezeten, dus het is zinvol dat we 
dat eerst doen voordat we gaan kijken of we iets kunnen gaan regelen. 
 
Gerwin: moeten de raadsleden nog acties ondernemen met betrekking tot de advertenties? 
Nee dat hoeft niet, de commissie heeft de laatste zelf benaderd.  
 
De volgende vergadering staat gepland op 21 december. Deze willen we voor nu gewoon 
laten staan. Dan is de persconferentie geweest en wellicht is er dan al meer bekend.  
 

6. Sluiting 


