
Notulen jaarvergadering 6 november 2021 

 

Aanwezig: 31 leden 

Afgemeld: 29 leden 

 

1. Opening 

Voorzitter Jos opent de vergadering om 20.11 uur.  

Jos blikt terug op de situatie waarin we nu zitten. 2 weken geleden zagen we het nog 

allemaal erg positief in. Maar gister te horen gekregen dat het Vorstenraadsbal dit jaar 

helaas weer niet door zal gaan. 

Hebben zin in dit seizoen en zien er naar uit. Kijken wat we kunnen met de geldende 

maatregelen.  

 

Fenne, Liz, Mick en Jenthe zijn dit jaar geboren. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

De afmeldingen worden opgelezen. 

 

4. Financieel verslag en verslag kascommissie 

Kleine terugval in leden, 50 stuks minder. Dit jaar 1195 leden. 

Door geen aanwas van oude jeugdraadsleden en geen eenmalige machtigingen kunnen we 

dit verschil verklaren. 

Patrick neemt ons verder mee door de opbrengsten en kosten van afgelopen jaar en geeft 

toelichting. Cijfers brengt ons tot een totaal positief resultaat van ruim € 2.500,-. 

 Kascommissie: Jos Hellegers namens de kascommissie geeft aan dat alles er netjes en 

verzorgt uit ziet. De commissie heeft het goedgekeurd. 

Voor volgend jaar bestaat de kascommissie uit: Carlo Janssen en een 2de persoon die later gevraagd 

zal worden. 

 

5. Verslag commissies 

a. Jeugdcommissie 

Rob Vriens: Commissie is weer begonnen. Gaan er vanuit dat we weer kunnen gaan 

carnavallen met de jeugd. Jeugdraad  van vorig jaar ook dit jaar. Totaal 34 leden. 

  

b. Optochtcommissie 

Servé Keijsers: rustig jaar gehad. Lampjestoer die we wilden organiseren en waren al 

in vergevorderd stadium, maar helaas geen groen licht van de Gemeente Venray. 

Toen maar iedereen opgeroepen om huis te versieren.  



Voor dit jaar even afwachten wat er gaat komen. Na een jaar rust, moet het ook wel 

weer opgepakt worden door iedereen. Hopen dat iedereen wel weer mee gaat 

trekken in de optocht.  

 

c. Commissie BOL 

Rob Janssen: Henk Stevens heeft afscheid genomen. Rest commissie is hetzelfde. 

Voor dit jaar weer begonnen, begint er goed uit te zien. Hopen op 4 mooie avonden. 

 

d. Liedjescommissie 

Katja Vullings: Klaar voor de liedjesavond. Volgende week staan de opnames 

gepland. Voor alsnog mag 20 november doorgaan. 

 

e. Commissie Reuzerees 

Theo Meulendijks: volgende week komen we voor het eerst bij elkaar.  

Hebben de wagens nog klaar staan van vorig jaar.  

 

f. Commissie Vastelaovendskrant 

Jos namens Carien Hellegers: Ed Verschuuren heeft afscheid genomen, Tom 

Jenniskens nieuw commissielid. Afgelopen jaar toch evengoed een mooie krant tot 

stand gekomen. Over 2 weken evaluatie en weer opstart nieuwe krant.  

 

g. Commissie APK 

Sjoerd en Bart zijn er beide niet. 27 november de feestavond, hopelijk kan dit 

gewoon doorgaan. Bedoeling is om Erwin en de adjudanten op te nemen in de APK. 

 

h. Commissie Vastelaovendsmis 

Rob Janssen: Vorig jaar niets gedaan. Hopen nog 2 jaar zoals het er uitziet nog in 

deze kerk. Is nog geen contact geweest met nieuwe Deken.  

 

i. Commissie Wagenbouw 

Ruud Keunen: zijn weer begonnen. Eerste wagens van het MOB complex gehaald. 

Zijn er wel van geschrokken. Hout is rot en de verf ziet er heel slecht uit. Dus we 

hebben veel werk dit jaar. Alle hulp is dan ook meer als welkom. 

 

j. Commissie Website 

Stan Bouten: Vorig jaar op volle sterkte gedraaid. Dit jaar willen we dit zo 

doortrekken. Vraag aan alle commissies om foto’s en info door te sturen die ik kan 

plaatsen.  

 

k. Commissie FUK 

Niemand aanwezig: hadden niets te melden, alleen dat ze er veel zin in hebben. 

 

6. Raad van Elf 

Vorst Martijn neemt het word. De Raad van Elf is een enthousiaste groep.  

Vorig jaar er wat van proberen te maken met wat er kon binnen de regels.  

We hebben vorig jaar toch nog op een leuke manier afscheid kunnen nemen van Koen en 

Daniëlle en Ruud en Linda.  



Voor dit jaar gaan we afscheid nemen van Theo Meulendijks. Dit jaar is zijn laatste jaar. 

Hopelijk ook afscheid kunnen nemen van Prins Erwin en zijn adjudanten.  

Mark wordt weer Nar en Jelle komt bij de Raad.  

Totaal 18 personen dit jaar.  

 

7. Bestuur 

Dit jaar 2 aftredend en herkiesbaar. 

Martijn Claessens, aftredend en herkiesbaar. Per acclamatie gestemd. 

Rob Janssen, aftredend en herkiesbaar. Per acclamatie gestemd. 

 

Dit wordt wel het laatste jaar van Rob binnen het bestuur. 

 

8. Data nieuwe seizoen 

De datums worden doorgenomen. 

Zover dit nu gepland staat en afhankelijk van wat er allemaal doorgaat.  

 

LVK 

Dit jaar vanuit de vorstenraad alle verenigingen organiseren dit. 

Vrijwilligers melden via Sanne Vollenberg. Voor kaarten LVK kun je een mail sturen naar 

info@pielreus.nl. Als er teveel interesse voor is, dan zal er worden geloot.  

 

Willy Koonings vult nog aan dat men er zin in heeft en er klaar voor is. Hopen dat het door 

kan gaan.  

 

9. Rondvraag 

Willy Koonings: heb zojuist vergadering gehad met bestuur vorstenraad. Betreft de beslissing 

die veiligheidsraad gemaakt hier in Noord-Limburg, terwijl andere regio’s het wel door laten 

gaan. Bestuur heeft besloten dat er een brief wordt opgesteld namens alle verenigingen naar 

de Gemeente om aan te geven wat we hiervan vinden. Zal nu niets veranderen, maar willen 

dit voor de toekomst voorkomen dat de gemeente geen eigen beslissingen gaat nemen.  

Daarnaast ben ik blij dat jullie als vereniging houdende met de kaders die gesteld worden 

toch activiteiten organiseren.  

 

Rob Janssen: Jullie hoorden straks Servé al zeggen dat we afscheid hebben genomen van een 

commissielid. Dit is Henk Stevens, na 47 jaar stopt hij als commissielid. We nemen hier nog 

op gepaste manier afscheid van binnen de commissie. 

 

Jos Geurts: Hoffotograaf Ruud Swinkels stopt en wordt overgenomen door Stijn van Soest. 

 

Jos Geurts: oproep voor 11de van de 11de om de Piëlreusvlag uit te hangen. 

 

10. Sluiting 

Sluiting 20.51 uur door voorzitter.  
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