
Notulen slotvergadering 19 maart 2022 

 

Aanwezig: leden 

Afgemeld: 19 leden 

 

1. Opening 

Voorzitter Jos opent de vergadering. 

Speciaal woord van welkom aan de hoofdrolspelers. 

Jos blikt kort terug op het seizoen. 

 

2. Doorloop programma 

a. Liedjesavond commissie 

Ook bij de liedjescommissie toch wat kunnen doen. Liedjes lagen al een jaar klaar.  

Artiesten hebben toch nog best wat kunnen optreden.  

Volgend jaar weer bekijken wat er mogelijk is en welke liedjes er mee willen doen. 

Commissie zal op korte termijn weer bij elkaar komen. 

 

b. Commissie BOL 

Bonte avonden zijn dit jaar als alternatief gepresenteerd als Bont Theater. 5 

momenten dat we 150 personen toch een mooi programma hebben kunnen bieden. 

Ondanks korte voorbereidingstijd, toch een mooie avond. 

Afgelopen maandag geevalueerd en veel punten meegenomen die we volgend jaar 

verwerken. Volgend jaar wel weer gewoon Bonte Avonden. 

 

c. Vastelaovendsviering commissie 

Henk Deters mooie voorganger. Minder opkomst, volgend jaar weer zaterdag. 

 

d. Reuzerees commissie 

Ook voor deze commissie wel of niet. Verdeeldheid binnen de commissie, maar 

uiteindelijk toch iedereen volle kracht er tegenaan. 

Wagens 2 jaar geleden al klaar, dus weinig werk. 

Dit jaar de race midden door het Lovinckplein laten gaan, positief. Moet nog wel 

geevalueerd worden met de commissie.  

Doordat mis later klaar was, jeugdraad niet kunnen helpen. Dit misten de commissie 

wel. 

 

e. Wagenbouw commissie 

Ook wagenbouwers een rare start dit jaar. Begin maar aantal wagenbouwers, maar 

naarmate er meer bekend werd, werd er ook meer gebouwd. 

Grote wagen voor volgend jaar is dit jaar al heel eind opgebouwd. Toch een optocht 

met een aantal wagens.  

 

 

 

 



f. Optochtcommissie 

Lang onduidelijk wat er gaat gebeuren. Maar uiteindelijk toch vol gas gegeven en een 

mooie optocht als eindresultaat. Mede ook door vele trouwe optochtdeelnemers 

van andere jaren.  

Jeugdwagen op het Lovinckplein is een toegevoegde waarde. Staan normaal bij de 

Jera. Opstellen niet meer voor de Boerenbond. Nog bloemetje naar Maarten 

Teunissen gebracht als bedankje voor het afschroeven van de bordjes. 

Ook dit jaar weer aantal grote wagens, die we vooraf al hadden afgekeurd.  

Aansluiting van 2 jeugdwagens van andere dorpen was ook leuk. 

 

g. Vastelaovendskrant commissie 

Korte aanloop ook voor deze commissie. Dit jaar veel tekst en minder foto’s, mede 

door vorig seizoen met weinig activiteiten. 

Tom Jenniskens dit jaar aangesloten. 

Speciaal bedankje voor de APK die de kranten op het laatste moment nog hebben 

rondgebracht.  

 

h. APK Commissie 

Ook voor deze commissie een ander jaar. Normaal beginnen we met feestavond, 

maar dit jaar ook niet. Hopelijk kunnen we deze binnenkort nog een keer inhalen. 

Ook geen prinsenbal geweest. Laatste moment nog kranten rondgebracht en klein 

groepje heeft nog meegedaan aan de optocht.  

 

i. Website commissie 

Website weer veel gebruikt om alles te publiceren. Deze zomer het onderhoud.  

PR in algemeen, ook dit jaar veel informatie in korte tijd. Nog altijd op zoek naar 

versterking in de commissie. 

 

j. Commissie FUK 

Ook voor deze commissie kort en hevig jaar. Veel dingen last minute geregeld 

moeten worden. Bont Theater zonder generale repetitie. Feestplein ook weer 

podium aangekleed.  

 

3. Verslag jeugdcarnaval 

Bijna voltallige jeugdraad hierbij aanwezig.  

Comité kijkt ook terug op een mooi jaar. Kerk uitkomen was weer eens wat anders. 

Jeugdprinsenreceptie eerste dag dat alles was weer los was.  

Ook in de Jera mooie avonden gehad, ene avond drukker als de ander.  

2 jeugdraadsleden dragen het jaarverslag voor en vertellen wat ze met de club hebben 

meegemaakt.  

 

4. Data nieuwe seizoen 

De datums nieuwe seizoen worden doorgenomen. 

 

5. Zomeruitstapje 

Comité zomeruitstapje Theo, Miranda, Rob, Suzanne en Kevin. 

 

 



6. Bestuur en Raad van Elf 

Rob dit jaar afscheid genomen binnen bestuur. 

Jos geeft aan dat aankomend seizoen zijn laatste jaar zal zijn als voorzitter. 

 

Dit jaar 14 raadsleden 

Bij Raad stoppen Theo en waarschijnlijk Kevin. 

Mark volgend jaar als het goed is weer als nar. Jelle zal zich voegen bij de Raad van Elf. Maar 

nog altijd op zoek naar nieuwe raadsleden.   

 

7. Rondvraag 

Willem: moeten voor komend seizoen goed kijken naar kleding van Raad van Elf. Dit was 

binnen bestuurd bekend. Komend jaar inventariseren en nieuwe kleding aanschaffen. 

Linda Custers: dik compliment voor bestuur dat men zo optimistisch was en toch een mooi 

programma heeft neergezet. 

Vrollie worden bedankt voor het eten dat er verzorgt is tussen bont theater voorstellen.  

 

 

8. Sluiting 

Voorzitter Jos sluit de vergadering om 21.04 uur.  

 

Vorst Martijn leest het jaarverslag voor  


