
 Notulen jaarvergadering 
 
Datum: 7-9-2022 
Tijd: 20.30 uur 
 

1. Opening: 
 
Presentielijst: 
Leden: 
Roy, Jeffrey, Ine, Sanne, Danielle, Linda, Lisanne, Rian, Dianne, Maxime, Karin, Gerwin, 
Aron, Harrie, Esmée, Jos, Lisette , Marlou, Grad, Iris vd Boogaard 
 
Bestuursleden: 
Roger, Gerald, Thijs en Rick 
 
Afgemeld: 
Rob, Syl 
Later: 
Iris de Vocht 
 
Welkom allemaal op de eerste vergadering van het nieuwe seizoen, speciaal welkom voor 
de nieuwe leden Grad en Esmee. Geniet van jullie seizoen,  
 
 

2. Ingekomen stukken / Medelingen: 
- De vader van Harrie is vorige week overleden. Harrie gecondoleerd met het verlies 

van jullie vader. Morgen is de uitvaart in de kerk van Volkel. Iedereen is welkom om 
daar naartoe te komen. 

- Onze vaste adres waar onze hoogheden naartoe gingen voor de kleding is gestopt, 
daar kunnen we dus vanaf nu niet meer naartoe. We gaan op zoek naar een nieuw 
adres. Het voordeel van deze zaak was dat we er na sluitingstijd ook welkom waren. 

- 14 september hebben Roger en Thijs overleg bij de gemeente Maashorst, i.v.m. de 
nieuwe sleutel overdracht om dit samen te bundelen met de alle 
carnavalsverenigingen uit de nieuwe gemeente. Dit zal wel in een andere vorm 
worden gegoten dan dat wij gewend zijn, er word nu bekeken hoe we het gaan doen 
en ook de tijdstip zal misschien anders zijn dan dat we gewend zijn. De tijden die op 
dit moment nog open staan zijn 13.11, 15.11 en 20.11 uur. Het is word zoiezo op de 
vrijdag gehouden. Sommige tijden zijn misschien niet heel handig, maar er moet ook 
gekeken worden naar andere clubs en hun activiteiten die ze houden op de vrijdag. 
Ook zijn wij gewend dat iedereen welkom is in het gemeente huis, voor de gemeente 
Landerd was dit altijd een gesloten overdracht  (beperkt op uitnodiging). Het 
gemeentehuis in is Uden word zoiezo te klein. Ook qua locatie zal dit bekeken gaan 
worden. Het streven van ons, Volkel en Uden is dat het voor iedereen is dus 
openbaar willen houden. Hier is nog geen besluit in genomen, dit word nog verder 
uitgewerkt. 

o Karin: Annette Timmers had aangegeven dat de raadzaal nu na de 
verbouwing veel groter is geworden dan dat hij destijds was. Ook de 
binnentuin zit hierin. Roger: Ook hier word nog nagekeken wat er mogelijk is.  

o Sanne: Als het naar vrijdagmiddag word verhuisd kan het zijn dat mensen die 
voorheen wel kwamen kijken nu misschien niet komen omdat ze dan geen vrij 
hebben op het werk. Dan kan het zijn dat er minder mensen komen. Roger: 
Het liefste hebben wij ook dezelfde tijd als normaal maar we zullen hier met 
alle verenigingen een goede besluit op uit willen maken. 

o Ine: Moeten alle prinsen tegelijk de sleutel ontvangen? Thijs: Ja dat is wel het 
idee om de sleuteloverdracht gezamenlijk te houden. 



o Maxime: is het ook de bedoeling dat we bij elkaar op de receptie moeten 
gaan? Roger: We gaan ze wel uitnodigen maar of dat het dan past ja of nee, 
zullen we moeten zien. Schaijk en de Reek hebben in ieder geval geen 
receptie. En Schaijk heeft een prins die twee jaar blijft zitten. 

- We hebben een uitnodiging binnen gekregen voor de Prinsenonthulling van de 
Peelknijnen op 25 november 2022. Ik kom hier nog op terug voor degene die mee 
willen in verband met de poortlijst die we aan moeten leveren. Ook vind je de datum 
terug op de Lijst voorlopige data. 

- We hebben een uitnodiging binnen gekregen voor het 66 jarige jubileum van SCM út 
Gèrmeland uit Mill, dit is op 27/28/29 oktober 2023. We komen er tegen die tijd op 
terug. 

 
3. Financieel verslag 2021 / 2022: 

Roger geeft het woord aan Gerald: 
Op 1 september begint het nieuwe jaar. Thijs en Karin hebben het financieel verslag 
gecontroleerd. Je kan het zo meteen na de vergadering in komen zien.  
Voor het eerst in mijn carrière als penningsmeester heb ik de rode cijfers: ruim € 
26.000,- dit jaar, in verband met het jubileumweekend. De kosten hiervan waren ruim 
€ 24.000,-. De overige kosten komen vooral doordat we geen bijdrage van de 
carnavalskrant en mekkeravonden hebben gehad omdat we die dit jaar niet hebben 
georganiseerd, deze kosten zijn we nu dus mis gelopen. 
Er zit nu nog 24.000 euro in de kas. 
Wat we aan de jubilieumcommise aan hebben gegeven voor budget zijn ze netjes in 
dit budget gebleven. 

 
Karin: Het zag er heel goed uit, als we vragen hadden over bepaalde cijfers, wist 
Gerald dat precies te zeggen. 
 
Volgend jaar word de kascontrole uitgevoerd door:  
Karin en Grad 

 
4. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar: Gerald Smits, Roger Bens 
Aftredend: - 
Verkiesbaar: Sanne Bergmans 

 
Wie wil stemmen tellen? Lisette en Marlou 
Gerald had eigenlijk vorig seizoen af moeten treden, maar vanwege corona is dit 
waarschijnlijk over het hoofd gezien, hierdoor willen we het termijn van Gerald dan nu 
verlengen met 2 jaar in plaats van 3 jaar. 
Roger wil zich herkiesbaar stellen voor 1 jaar. Na dit jaar stopt Roger bij de 
carnavalsvereniging. 
 
We zijn nog op zoek naar meerdere bestuursleden, volgens de statuten is het streven 
om 7 bestuursleden te hebben.  
 
De stemmen zijn geteld. 
Sanne heeft er 22 voor en 1 blanco 
Roger heeft er 22 voor en 1 blanco 
Gerald heeft er 22 voor en 1 blanco 
 
Sanne is hierdoor gekozen om bij het bestuur te komen. Welkom bij het bestuur.  

 
5. Pauze: 

 



6. Voorbespreking seizoen 2022/2023: 
De lijst voorlopige data is rond gestuurd, deze word even doorgelopen. 
Prinsenbal zal dit jaar anders ingevuld. 
Receptie is niet een week na het prinsenbal maar word in december gehouden. We 
hebben dit verplaatst vanwege de zwangerschap van Iris.  
Sleuteloverdracht school, willen we dit jaar ook weer aankleden met de symbolische 
sleutel van de school.  
Sleuteloverdracht staat nu nog geen tijd bij, de exacte tijd word nog doorgegeven. 
De lijst is voorlopig, mochten er wijzigingen en aanvullingen komen dan word dit op d 
lijst aangegeven. 

 
7. Commissies: 

Activiteitencommissie: 
Gerald: 18 september de kofferbakverkoop, de aanmeldingen lopen niet storm, we 
zitten op dit nog maar op 16 plekken. Vorige keer zaten we op 52 plekken. Minimum  
die we dit jaar willen halen is 25. Komende woensdag gaan we kijken wat we ermee 
gaan doen, we hopen dat het niet zo ver komt om het af te lassen. Er is een mailtje 
rond gestuurd om je op te geven wanneer je kunt helpen. Naar aanleiding hiervan 
maak ik een planning. We hopen dat het allemaal door gaat. Voor degene die willen 
blijven slapen, zijn van harte welkom. 
 
Jubileumcommissie:  
Maxime: Je hebt nog tot vrijdag de tijd om je aan te melden. Het is wel fijn om van 
iedereen een reactie te ontvangen, als ik geen reactie heb gehad dan plan ik je 
gewoon in. 
Gerald: Dit geld inderdaad ook voor de kofferbakverkoop 
Maxime: als je voor vrijdagavond nog een slaapplek zoekt ben je ook van harte 
welkom. Maxime: er zijn 88 aanmeldingen voor de vrijdagavond. Mocht je ooit nog 
mensen horen die zich nog niet aan hebben gemeld, geef dat dan vooral door. 
 
BBQ commissie: 
Marlou: We hebben normaal gesproken de bbq voor het Hemelvaartsdag, het idee is 
ontstaan om de bbq te houden voor de kofferbakverkoop. En de bbq commissie 
bestaat op dit moment uit twee personen dus het idee is ontstaan om ook te 
combineren met de activiteitencommissie. Gerald: samenvoegen zal geen probleem 
zijn, de datum zal nog naar gekeken worden.  
Blijft het woensdag voor hemelvaart of gaat het verplaatst worden naar vrijdagavond 
of zaterdagavond voor de kofferbakverkoop? Dit word nog verder bekeken. 
 
Jeugdcommissie: 
Dianne: WE hebben echt een kei leuk idee!! We zijn er al druk mee bezig. Als er 
mensen zijn die zich geroepen voelen om bij de jeugdcommissie te komen, zou dit 
kei leuk zijn.  
 
Mekkercommissie: 
Ine: Wij hebben ook twee leden vanuit de club, de rest zijn vrijwilligers. 
We zijn alweer druk bezig en de eerste artiesten zijn al weer aangemeld. We 
benaderen zelf artiesten maar artiesten mogen zich ook bij de Mekkercommissie 
melden. We benaderen familie en vrienden van de hoogheden. Eventueel een 
oproepje of periodiekske, website en facebook? Dit word in de Mekkercommissie 
gegooid. 
 
BB Commissie: 



Gerwin: we zijn druk bezig met het programma een nieuwe invulling te geven. een 
onthulling en een trouwerij en s’middags een feest, geen koffietafel, we moeten nog 
even contact leggen met de pastoor m.b.t. tot trouwen eventueel in de kerk?  
Roger: We willen een beetje van de statige middag af en voor meerdere mensen 
toegankelijk te maken (dus zonder kaartverkoop met koffietafel). De bb-commissie is 
ook in gesprek geweest met de ex-bb om te kijken hoe zij erover denken. We zijn 
gewoon aan het kijken hoe we de dag leuker en toegankelijker te krijgen, ook 
eventueel door middel van de tonpraters. Waarschijnlijk doordat we het afgeschermd 
hadden, zijn de meeste mensen in de peel nog nooit bij de boerenbruiloft geweest. 
Lisette: We zijn ook aan het kijken wat we kunnen veranderen aan de onthulling, 
bijvoorbeeld door de wandeling door het dorp te veranderen. 
 
Krantencommissie: 
Linda: De datums zijn bekend voor de leden. Dit word ook aan de hoogheden 
doorgegeven dat dit een momentje worden gemaakt. 
Roger: Afgelopen jaar zijn we rond geweest voor de sponsoring, met de sponsors is 
afgesproken om het sponsor geld te gebruiken voor dit jaar. Deze hoeven dan niet 
nog eens benaderd te worden. De overige sponsors zijn per mail benaderd. 

 
 Hoffotograaf: 

Karin: De activiteiten zijn vastgelegd en daar zijn we bij. We gaan stoppen over 2 jaar 
bij de club. Dus we hebben 2 jaar de tijd om nieuwe hoffotograaf te zoeken.  
Roger: Dus als we iemand kennen of iemand uit de club die dit wil gaan doen, horen 
wij dat natuurlijk graag, zodat ze tijdig mee kunnen gaan lopen met Guido en Karin. 
Karin wil nog een draaiboek maken voor de nieuwe hoffotograaf. 
 
De wagencommissie: 
Gerwin: De wagen staat mooi op de blokken. Jos: de wagencommissie heeft de 
zaakjes goed op orde. 
 
De optochtcommissie: 
Thijs: Bezetting is 2 leden en 3 vrijwilligers. We hebben het reglement op de schop 
genomen. Ook willen we de huizen, straten en buurten versieren erin houden. Ook 
gaan we gemotoriseerd tegen het licht aan houden om te kijken wat er mogelijk is. 
Karin: Wanneer zou je gemotoriseerd door willen gaan geven, mocht dit lukken? 
Thijs: voor November. Het moet allemaal goed bekeken worden. We komen hier nog 
op terug. 
 
Kerst en Ouderen: 
Lisette: We hebben de zaakjes op orde.  
 
Website commissie: 
Lisette: Wat als Karin stopt, Jennifer is ook gestopt, wie gaat dit dan overnemen? Dat 
is wel een dingetje.  
Marlou: Website en socials zijn samen gevoegd. We gaan even bij elkaar zitten om te 
kijken wat er mogelijk is.  
Karin: Graag iedere commissie even kijken of het nog allemaal actueel is. Ook 
aanmeldformulieren. 
 
Volgende vergadering gaan we kijken welke commissies er nog leden nodig 
hebben.  
Alle commissie dus even goed inventariseren waar er nog leden nodig zijn, dan 
komen we hier de volgende vergadering op terug.  
Het is wel belangrijk dat we dit met zijn alle doen en dat we het kunnen blijven 
regelen.  



Nieuwe leden mogen het eerste jaar meedraaien zonder in een commissie te stappen 
zodat ze kunnen zien wat het allemaal inhoud, ze zijn daarin nog niks verplicht. 
Mochten ze wel ergens bij willen is dat natuurlijk prima. 
 
Volgende vergadering worden de nieuwe broches voor de dames mee genomen. 

 
Roger: Ik kom even bij Gerald op terug over de contributie. Gerald: we hebben 
afgelopen jaar gewoon normaal de contributie gevraagd, hiervan is het afgelopen jaar 
niet volledig op gemaakt, we hebben binnen het bestuur besloten dat komend jaar de 
contributie 40 euro per persoon in plaats van 80 euro per persoon. De vraag om dit 
allemaal over te maken op de rekening van de club. Dit zal ook op de app 
gecommuniceerd worden naar de nieuwe leden hoe dit te doen. 
Roger: Het RABO clubsupport hebben we weer aangemeld, dus graag zoveel 
mogelijk stemmen. 
 

8. Rondvraag: 
Dianne: Roger jij gaf aan over nieuwe leden. Roger: Ja klopt, mocht je nieuwe leden 
weten dan graag aan mij doorgeven zodat we dit kunnen voorleggen aan de rest van 
de leden. Als er geen bezwaren op deze namen binnen komen dan kan deze 
personen benaderd worden om bij de club te komen. Dan willen we ze volgende 
vergadering aan jullie voorleggen. 
Er zijn er nu twee personen die bij de club willen komen. Dit zijn Charlotte van 
Deursen en William Feijen, Charlotte is de tante van Jeffrey. 
 
Karin: Als er ideeën zijn voor de clubfoto dan zijn deze welkom. Iris: Hoelang duurt 
ongeveer die foto’s maken? In verband met mijn verjaardag. +/- 1 a 2 uur. 
 
Marlou: Schaijk en Reek zijn er bijgekomen voor de recepties. Is het dadelijk ook de 
bedoeling dat we ook daar naartoe moeten gaan? Nee, die hebben geen recepties, 
alleen onthullingen waar we naartoe mogen. Nodigen wij ze dan uit op onze receptie? 
Dit zal nog bekeken gaan worden. 
 
Ine: Dit word ons laatste seizoen bij de carnavalsclub.  
 
Iris vd Boogaard: Zijn er al meer recepties bekend? Rick: Nee nog niet van iedereen 
de info gehad. Zodra de recepties bekend zijn, dan word dit op de lijst gezet. Thijs 
werkt een opzetje uit. 
 
Danielle: Ik denk dat Grad nog een pak moet. Grad: Ja dat regel ik dadelijk. 
 
Grad: We zitten ook nog niet in de app. Rick: Dat klopt, jullie worden zo toegevoegd. 
 

9. Sluiting: 
Roger sluit de vergadering om 22.15 uur. 


