
Notulen jaar- en slotvergadering 27 februari 2021 

 

1. Opening en korte terugblik seizoen 2019-2020 

Voorzitter Jos opent deze speciale online vergadering in een speciaal jaar met een mooi 

woordje en een korte terugblik op dit bijzondere seizoen. 

Binnen de vereniging hebben we weer een aantal kinderen mogen verwelkomen. Daantje, Liz 

en Fenne welkom. Omdat de jaarvergadering niet eerder is doorgegaan vanwege corona, 

hebben we besloten de jaar- en slotvergadering samen te voegen. 

 

Sjoerd geeft nog een korte versie van het verslag van het vorige seizoen.  

 

2. Notulen vorige vergaderingen 

De notulen stonden deze week online.  

Beide notulen worden goedgekeurd. 

 

3. Financieel verslag + verslag kascommissie 

Patrick neemt ons mee door het financieel jaarverslag van 2020. 

De beelden worden met iedereen gedeeld en Patrick geeft toelichting.  

We zien weer een stijging in het ledenaantal, 1243 leden. 

Voor komend seizoen zal deze stijgende lijn niet doorgezet worden. 

In totaal komen we uit op een negatief resultaat van ruim 3.000 euro. 

Sjoerd Ewals: conclusie een negatief resultaat van in- en verkoop broodjes knak? Moeten we 

hier dan nog mee doorgaan? Jos geeft aan dat we dit op een later tijdstip moeten bespreken. 

 

Kascontrole geweest door Stijn van Soest en Jos Hellegers.  

Jos neemt het woord namens de kascommissie. De commissie heeft het goed bevonden. 

Volgend jaar kascommissie Jos en een tweede persoon die op een later tijdstip nog gevraagd 

zal worden. 

 

 

4. Verslag commissies 

a. Jeugdcommissie 

Mark Leeyen neemt namens de jeugdcommissie het woord. 

Volgend jaar zal Willem Koonings stoppen binnen het comité. Hebben nog best een 

aantal activiteiten kunnen organiseren, veelal online. Volgend jaar is het de 

bedoeling dat we 2 leeftijdsgroepen in de raad krijgen zodat de personen van dit jaar 

ook de kans krijgen om nog een normaal seizoen te draaien. 

  

b. Optochtcommissie 

Servé Keijsers neemt het woord namens de optochtcommissie. Op vraag van bestuur 

voor een alternatief werd de lempkes tour geboren. In eerste instantie alleen voor 

Ysselstenyn, later zijn alle verenigingen van Venray erbij betrokken en zou het een 

mooi evenement moeten worden. Helaas werd er uiteindelijk geen groen licht 

gegeven door de veiligheidsraad en gemeente. Toen erg jammer, achteraf maar goed 

mede door de sneeuw en avondklok.  

Uiteindelijk idee ontstaan om alle bewoners te vragen om het huis te versieren. 3 

winnaars zijn met de hilarische kienmiddag bekend gemaakt. Al met al was het erg 



mooi om te zien dat er zoveel personen gehoor aan hebben gegeven. Mogelijk dat 

we dit volgend jaar ook weer kunnen doen. 

 

c. Commissie BOL 

In het begin van het seizoen vergaderingen geweest nadat er duidelijk werd dat 

Studio Pielreus werd opgezet. Ton Marcellis heeft met de reclamestukjes geholpen, 

Wim Lemmens met de buut en Rob met studio Pielreus zelf. 

Rob wil vanaf deze plaats namens BOL Willem bedanken voor alle uren die hij erin 

heeft gestoken. 

 

d. Liedjescommissie 

Guus de Mulder namens de liedjescommissie. Commissie is wel gestart, maar 

uiteindelijk helaas verder niet veel kunnen doen. Wel 1 lied gemaakt met z’n allen, 

het coronalied.  

 

e. Reuzerees commissie 

Tom Wilmsen neemt het woord namens de reuzerees commissie. Commissie niet 

veel kunnen doen. Wel vergaderingen geweest, maar uiteindelijk niets kunnen doen. 

Uiteindelijk rare 88 geweest voor de jeugd. Is overleg geweest met jeugdcommissie 

hierover, zij hebben meeste opgepakt hierin. 

 

f. Vastelaoveskrantcommissie 

Jos geeft aan dat de krantcommissie vandaag niet aanwezig is. Zij hebben wel het 

volgende aan Jos doorgegeven. Tom Jenniskens sluit volgend jaar aan bij de 

commissie. Jos haalt het stuk in het YNB aan dat Toon Thielen heeft geplaatst waarin 

complimenten gegeven worden aan de krantcommissie. 

 

g. Commissie APK 

Bart Alders namens APK. Ook een rustig jaar, geen feestavond. Wel een stukje 

gemaakt voor TV Piëlreus. Hopelijk komend jaar wel weer een feestavond en kan 

geprobeerd worden Prins Erwin op te nemen in de club. 

 

h. Vastelaovesmiscommissie 

Dit jaar besloten om dit niet te organiseren. Wilde geen mensen bij elkaar brengen 

en zonder live muziek ook geen meerwaarde. 

 

i. Wagebouw commissie 

De wagenbouwers hebben dit jaar niets aan de wagens gedaan. Aantal personen 

hebben meegedaan aan de challenge voor de wagenbouw. En men is bezig geweest 

met poppen voor Ysselsteyn 100. Deze staan nu mooi in het dorp. 

De wagens worden niet doorgeschoven, dus volgend jaar zullen we met de mooie 

wagen rond kunnen trekken die we voor dit jaar hadden staan. 

 

j. Website commissie 

Stan Bouten namens de commissie. Veel commissies rustiger, maar deze commissie 

juist drukker. Veel gespamd, wel gecontroleerd geprobeerd alle informatie te delen.  

 

 



k. FUK commissie 

Willem Claessens namens FUK. Eerste tekenen waren een rustig seizoen, maar 

uiteindelijk toch wel een druk en gevarieerd seizoen gehad. Veel uitdagingen en 

nieuwe technieken geleerd met Radio en TV Piëlreus. 

Uiteindelijk het carnavalsweekend afgesloten met de quiz en hilarische kienmiddag 

met technische hulp van buitenaf. Jos wil vanaf deze plek Willem Claessens heel 

hartelijk danken voor al zijn tijd die hij dit jaar gestoken heeft in alle technische 

dingen. 

 

5. Raad van Elf 

Inderdaad een heel bijzonder seizoen, hadden het graag anders gezien. Maar ook mooie 

momenten gehad met wat wel kon, zoals met een ander stel samen studio Piëlreus bekijken.  

Op dit moment 14 raadsleden en dit jaar nog als adjudant, maar hopelijk volgend jaar weer 

gewoon als nar Mark. Adjudant Jelle zal als raadslid gaan aansluiten na aftreden van het trio. 

Maar ook afscheid genomen van 2 stoppende raadsleden. Dit hebben we vandaag gedaan en 

is op film vastgelegd. Het filmpje wordt afgespeeld. Eerst zijn we bij Ruud en Linda geweest 

en erna naar Koen en Daniëlle. Martijn sluit af dat we met z’n allen weer uitkijken naar het 

volgend seizoen zodat we hopelijk weer een normaal seizoen kunnen draaien. 

 

6. Bestuur 

Aftredend en herkiesbaar: Jos Geurts, wordt per acclamatie gekozen door iedereen een 

handje op te laten steken. 

Aftredend en herkiesbaar: Patrick Marcellis. Wordt per acclamatie gekozen door iedereen 

een handje op te laten steken. 

 

7. Datum nieuwe seizoen 

De data voor het seizoen 2021-2022 wordt doorgenomen.  

Willem: zomeruitstapje 11 september valt samen met ondernemersweekend Ysselsteyn 100. 

Dank je wel, dan zullen we deze datum moeten verzetten. 

 

8. Zomeruitstapje 

Organisatie in handen van trio 2020. Een nieuwe datum wordt gezocht. 

 

9. Rondvraag 

Door het opsteken van een handje kun je aangeven dat je het woord wilt. 

Erwin: 2 jaar als trio voorop mogen is natuurlijk niet wat je vooraf kunt bedenken. Vorig jaar 

hebben we erg genoten. Ook dit jaar van de kleine dingen genoten zoals de ziekenbezoekjes 

voor de deur. Aan iedereen een compliment voor de manier waarop het dit seizoen allemaal 

is opgepakt. 

 

10. Sluiting 

De online vergadering wordt om 21.11 uur afgesloten. 

Iedereen bedankt en naar volgend jaar en hopelijk een normaal seizoen. 


