
Vergadering 21 december 2021 
 

1. Opening door Roger: 
 
Presentielijst: 
Gerwin, Dianne, Sjoerd, Christel, Roger, Rian, Gerald, Lisette, Guido, Karin, Rick, Lisanne, 
Aron, Marlou, Thijs, Danielle, Sanne, Maxime, Nicky, Harrie, Yvonne, Rob, Linda, Jos 
 
Geen agenda, omdat een aantal activiteiten zijn geschrapt. Het betreft vooral een toelichting 
op de lijst voorlopige data. 
 
Afwezig: 
Ruud, Bram, Ine 
 

2. Ingekomen stukken: 
Uitnodiging afscheid burgemeester Hellegers, omdat er geen afscheid kan komen of we dan 
iets van een filmpje of verhaalt of iets dergelijks willen doen. 
 
Brief van de BCF die deze week al naar de leden is verzonden. Strekking: hoe rondom de 
carnaval 
 

3. Lijst voorlopige data: 
10 t/m 12 december onthullingen. Dat ging niet. Optie 2 was 14-01. Ook dit is helaas niet 
mogelijk. Optie 3: het weekend van mekkeren. De berichtgeving van de laatste dagen maken 
ook dit een spannende datum. Kan er tegen die tijd iets vrijgegeven worden? Hoe zit het met 
het aantal besmettingen? 
 
Bestuur vond het nodig om de mekkercommissie niet in het ongewisse te laten. 
Mekkeravonden zijn nu verzet naar het jubileumweekend, de kans is groot dat we tegen die 
tijd wel het een en ander zouden kunnen.  
 
Voor wat betreft de jeugd hebben we niet zo heel veel mogelijkheden omdat groep 7 maar 1 
jaar tijd heeft. Optie 4 voor de jeugd: in het weekend voor het jubileumweekend. De 
Jeugdreceptie zou dan in het jubileumweekend te houden. De grote hoogheden zouden voor 
nu geen receptie krijgen omdat die blijven zitten en zij zouden dan in november hun receptie 
krijgen met de dan nieuwe jeugdhoogheden. 
 
Mogelijk zouden we de jeugdreceptie in februari kunnen houden, dit zou dan op een 
soortgelijke manier kunnen zoals we dit in september jongstleden hebben gedaan.  
 
Een aantal data staan erbij van andere verenigingen, hier hebben we nog geen bericht van 
gehad. De verwachting is dat ook deze zullen komen te vervallen. 
 
Conclusie: het is echt koffiedik kijken, bestuur heeft verschillende keren bij elkaar gezeten en 
keer op keer geschakeld naar opties buiten de gangbare paden. Ook naar het dorp toe 
vinden we het belangrijk dat zij weten dat wij dit heel serieus opnemen en kijken naar het 
hoe en wat. En natuurlijk is dit een enorme domper! We hadden echt goede hoop dat we dit 
jaar toch wel iets meer zou kunnen dan vorig jaar. 
  



 
4. Rondvraag: 

Christel: Onthulling 2 weken voor carnaval (alleen wanneer er echt iets mag tijdens de 
carnaval?) Roger: Als we dan niet kunnen onthullen dan kunnen we ook geen carnaval 
vieren. Hoe om te gaan met optocht? Lastig hoe we dat moeten aanpakken, in de 
omliggende dorpen is ook veel onzekerheid, het is natuurlijk heel gezellig om samen te 
bouwen. Christel: Gaan we een alternatief plan bedenken net als vorig jaar? Roger: Binnen 
bestuur is daar weinig tot geen animo voor. Vandaar dat we nu kijken naar carnaval 
verzetten naar het jubileumweekend. 
 
Dianne: Vorig jaar de verlichte optocht was echt een succes! Je laat je toch zien als club en 
mensen zijn nu heel enthousiast. Zouden we daar niet toch iets mee kunnen doen? Christel: 
optocht is in samenwerking met politie en gemeente voor vergunningen en routes etc. Dat 
hoefde voor de verlichte optocht niet dus dat is iets wat er zo georganiseerd zou kunnen zijn. 
Slim om dit uit gaan rollen na de komende persconferentie.  
 
Dianne: gisteren met de jeugdcommissie een rondje Peel gedaan om de jeugdraad te laten 
weten dat we ze niet vergeten zijn en een klein presentje gebracht. 
 
Roger: Aangezien we geen onthulling hebben wordt de krant ook steeds ingewikkelder. 
Afhankelijk van wat er qua maatregelen kan komen we in grote tijdsnood voor wat betreft het 
uitbrengen. De krant wordt dan ook dit jaar niet uitgebracht. Dit gaan we naar volgend jaar 
trekken om ook niet in de knoop te komen met de jubileumuitgave. (kranten zonder 
hoogheden is ook geen haalbare kaart). 
 
Christel: Communicatie naar de sponsoren moet wel netjes gebeuren. Roger: vanuit 1 
centraal punt zal dit worden opgepakt zodat daar een eenheid in gevorm zal zijn. 
 
Rian: Komt er een berichtje wat we op de jeugdraad kunnen zetten? Roger: Ja, we gaan ook 
een bericht maken voor de socials. Dit zal eerst naar de jeugdraad verzonden worden en 
daarna naar de socials 
 
Linda; Jubileumboek hebben we gisteren voor aan het brainstormen geweest. Het ontstaan 
van de club zal worden beschreven en daarna het verloop van het seizoen. Teksten, 
beelden, anekdotes ed. Als leden nog iets aan willen dragen of heb je zin om hieraan mee te 
helpen, dan kun je dat even melden bij Linda of een ander lid van de krantencommissie. 
 
Roger: Mocht je nog iets willen weten of melden, geef het aan bij iemand van het bestuur… 
we komen er dan zo snel mogelijk op terug. 


