
Notulen ledenvergadering 
 
Datum: 4-10-2022 
Tijd: 20.30 uur 
 

1. Opening: 
De vergadering wordt geopend door Thijs. Roger is helaas verhinderd. 
 
Presentielijst: 
Commisieleden: 
Leden: Rian, Antwan, Linda, Aron, Grad, Esmèe, Jos, Guido, Harrie, Gerwin, Dianne, Syl, 
Lisanne, Lisette, Maxime, Iris V, Roy 
Bestuursleden: Gerald, Thijs, Sanne, Rick 
 
Afwezig: 
Bram, Marlou, Karin, Daniëlle, Eddie, Roger, Nicky 
 
Later: 
Ine, Rob, Iris B, Jeffrey 
 

2. Ingekomen stukken / Mededelingen 
Rick: We hebben de datum van de Prinsenreceptie van de Smouskes ontvangen, dit is op 27 
november, de definitieve uitnodiging volgt nog. 
We hebben vanuit de website commissie een ieuw wachtwoord gekregen om in te loggen op 
de site, het wachtwoord is: ZachteVacht 
We hebben het complete programma van de Knöllekes ontvangen. 
We hebben de uitnodiging voor de prinsenreceptie van de Peeltuuters ontvangen. 
We zijn gevraagd om bij het prinsenbal van de Peeltuuters aanwezig te zijn, graag aan Rick 
doorgeven als je hier mee naartoe wilt gaan. 
 
Gerald: De consumptieprijs vanuit de Beuk moet Robby met pijn in zijn hart omhoog doen, 
de prijs gaat in de kroeg van € 2,20 naar € 2,70 per consumptie. De prijs van zak munten (a 
50 stuks) word € 100,- , wij gaan € 2,00 per munt betalen. Uit coulance kunnen we vanavond 
nog munten bestellen tegen € 80,-. 2 zakjes per persoon net zoals altijd. De verhoging heeft 
helaas met de huidige economie en energieprijzen te maken. 
 
Thijs: Zijn er vanuit de jubileumcommissie nog dingen die medegedeeld willen worden over 
de Reünie? 
Maxime: Reacties vanuit de ex leden was heel er goed, het was goed bevallen. Dat is het 
natuurlijk het belangrijkste. Zijn er vanuit de clubleden nog reacties aandachtspunten? Vanuit 
de club verder geen reacties op gehad. Het draaiboek en alle gegevens worden naar Rick 
(secretariaat) gestuurd, dit helpt met de volgende jubileum, nu was er namelijk niet veel en 
hebben we veel uit moeten zoeken. Gelukkig had Jos een hele goede achterban met veel 
informatie waar we veel aan hebben gehad. Guido: Het is dan wel aan het bestuur om de lijst 
goed up-to-date te houden. Dit gaat ook gebeuren. Thijs: Het was een geslaagde avond. 
 

3. Voorbespreking Jeugdprinsenbal 
Dianne: Volgens mij hadden we al gedeeld wat we al wilde delen, via Facebook word er al 
het een en ander gedeeld. We zijn er heel tevreden mee. De kleine hoogheid is er ook al uit. 
Wat gaat er met het avondprogramma gebeuren? 
 

4. Voorbespreking Prinsenbal 
Thijs: Dit jaar hebben we zoals bekend geen onthulling omdat onze prins al bekend is, we 
hebben wel al een idee met het bestuur wat we op de avond willen gaan organiseren. We 
willen Das best von das Schlagerfestival gaan houden (het beste van het schlagerfestival 



van alle jarendat het is gehouden). We willen oude artiesten gaan benaderd, om een van 
hun beste liedjes nog een keer ten gehoren te brengen. Verder is het de bedoeling dat de 
avond een beetje in Duitse stijl aangekleed gaat worden. Gaan we dan ook in Duitse kleren? 
Nee de leden blijven in pak. Dames mogen in Duitse stijl. Dianne: Meestal wil de jeugd 
blijven tot de grote hoogheden er uit zijn, nu mogen ze wel blijven hangen maar is de avond 
wat anders ingedeeld. Dit is verder aan de jeugdhoogheden. Nu willen we de avond 
programma starten om 21.00 uur. Dan hebben ze bij de jeugd nog dezelfde tijden als anders 
om het af te ronden. Linda heeft een mailtje gehad om de poster te gaan maken en Karin is 
al benaderd om foto’s op te halen van vroeger.  
Ine: Het is wel mooi om eenheid te creëren voor de dames, niet de ene iets en de andere in 
het zwart.  Thijs: Dit laten we aan jullie over, maar we willen inderdaad wel eenheid. 
Maxime: Hebben we voor die avond ook een dj die duitse stijl draait. Ja dit is zojuist 
geregeld. Het is wel verstandig om dit zo snel mogelijk kenbaar te gaan maken. Hier zijn we 
mee bezig. We gaan nu de artiesten benaderen. Mocht iemand nog leuke ideeën en 
attributen hebben dan horen wij dat uiteraard graag. Ine: Bij de voetbalclub hebben we wel 
leuke attributen liggen. Rian: Als er weinig animo is word dan de cd gedraaid? Ja dit is dan 
wel de bedoeling. 
 

5. Commissies 
Zijn er commissies die commissieleden te kort komen? 
 
Dianne: Is het verstandig om de commissie lijst rond te sturen zodat iedereen kan kijken 
waar nog leden nodig zijn? Ja dit is misschien wel verstandig om dit te doen.  
Lisette: Kerst en ouderen gaan samenvoegen bij de BB. Mocht er iemand bij de kerst en 
ouderen willen dan hoeft deze samenvoeging in principe niet. Harrie: Misschien even Nicky 
benaderen voor Kerst en ouderen. 
Ine: Bij het mekkeren hebben we als ik stop nog maar 1 led van de club. Dat is dan best wel 
weinig. Thijs: Hier hebben we het al met het bestuur over gehad en wij komen er binnenkort 
bij jullie commissie op terug. 
Thijs: Bij de optochtcommissie is het 2 tegen 3. Voor nu is dit prima. 
Rian: Wij hebben Esmee benaderd om bij de jeugdcommissie te komen in verband met de 
korte lijntjes met school. Zij is samen met Antwan de enige die op dit moment al kinderen op 
de basisschool hebben zitten. 
Thijs: Rick gaat de commissie lijst rond sturen. Mocht deze lijst niet up-to-date zijn dan graag 
even terug berichten.  
Gerwin: Ik heb trouwens nog wel iets voor de BB, de datum is misschien nog wel een 
probleem. Kan het eventueel als de BB het niet verzet krijgt dat we de onthulling op vrijdag 
de 9e gaan houden? Gerald: Voor de zaalhuur bij de Beuk is het geen probleem. Maar dan 
moeten we het deze week weten. Gerwin: deze week hebben we hier duidelijkheid over. 
 

6. Rondvraag: 
Grad: hadden jullie al geïnformeerd voor een pak. Gerald: ja dit heb ik gedaan. We moeten 
samen even een afspraak maken zodat we naar van Tilburg kunnen gaan. (na de 
vergadering een datum prikken). 
Maxime: Hoe zat het nou met de broches? Lisette, aah fuck die had ik klaar liggen. We gaan 
het voor de volgende vergadering op de agenda zetten;)  
Thijs: We willen vast alle commissies vragen om de draaiboeken (als er draaiboeken zijn) om 
deze bij Rick (secretariaat) aan te leveren, het liefste digitaal, mocht er ooit iemand weg 
vallen of geen leden meer in de commissie zitten dan weten wij als bestuur ook het een en 
ander, zo kunnen we ook het hele club bestand digitaal houden. Heeft een commissie geen 
draaiboek dan is het wel zo fijn om er alvast mee te gaan beginnen. 
Thijs: De clubfoto’s zijn verzet. Het is verplaatst naar 27 november in plaats van 20 
november, op deze dag hebben we geen activiteit staan en op 27 november wel. De 
volgende keer moeten we dit eerder laten weten aan de leden, zodat iedereen op tijd kan 
regelen met zijn of haar planning, speciaal de leden die in de zorg werken.  



Thijs: De receptie willen we dit jaar als volgt gaan plannen, in de ochtend voor de 
jeugdhoogheden, en de middag meer voor de grote hoogheden. Maar de hoogheden staan 
wel samen op de podium. 

 
7. Sluiting: 

Thijs sluit de vergadering op 21.05 uur. 
 
 


