Notulen jaarvergadering 9 november 2019
Aanwezig: 65 leden
Afgemeld: 11 leden

1. Opening
Vice-voorzitter Erwin opent de vergadering. Speciaal woord van welkom aan Prins Peter,
Prinses Fiona en ereleden Willie Koonings, Lei Potten en Henk Stevens.
Willen kort stilstaan bij hetgeen gister is gebeurd. De vader van voorzitter Jos heeft een
ongeluk gehad en is aan de gevolgen hiervan overleden. Daarnaast willen we ook kort stil
staan bij het overlijden van Pierre Janssen (oud-prins), Vader van Miranda en Hope het kindje
van Danny en Christy. Een kort moment van stilte volgt, ook speciaal voor Jos, Marisca en
hun gezin. Er is met een kleine delegatie van het bestuur nog contact geweest met Jos en
samen met hem is besloten om de vergadering door te laten gaan.
Carnaval is met een lach en een traan en we hebben ook enkele nieuwe piëlreuzen mogen
verwelkomen bij de club. Teun zoon van Tom en Monique, Veerle dochter van Jelle en
Mariska, Guus kleinzoon van Frank en Lisette en Nouk dochter van Martijn en Kris.
Terugblik 2018-2019 door verkort jaarverslag geschreven door Sjoerd, voorgedragen door
Tom Wilmsen.
2. Notulen
Er zijn geen notulen meer van vorig jaar door een computercrash.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Inge benoemt de afmeldingen.
Een huishoudelijke mededeling: de eerste 2 consumpties zijn voor de vereniging.
4. Financieel verslag + verslag kascommissie
Zowel het gewone financieel overzicht als het financieel overzicht van het jubileum worden
doorgenomen. Er is bewust voor gekozen om deze financiën apart bij te houden.
Ledenaantal nog altijd groeiende. In 2019 hebben we maar liefst 1200 leden.
Eerst nemen we de financiën voor het normale seizoen door met een negatief resultaat van €
6.000,-.
Het jubileum heeft een prachtig resultaat behaald van ruim € 29.000,-.
Dit vangt het negatief resultaat van het normale seizoen op.
Vice-voorzitter Erwin bedankt Rob voor zijn laatste keer toelichten van de financiën. Hij zal
later in de vergadering zijn functie als penningmeester overdragen.
De kascommissie bestond dit jaar uit Rob Vriens en Stijn van Soest. Stijn brengt verslag uit.
Alles klopte en complimenten voor de penningmeester. Volgend jaar bestaat de commissie
uit Stijn van Soest en Jos Hellegers.

5. Verslag commissies
a. Jeugdcommissie
Carlo geeft aan dat men terugkijkt op een mooi seizoen met de jeugd. Na 11 jaar
afscheid genomen van Menno Heetkamp. Mark Leeyen komt het comité versterken.
Dit jaar maar liefst 32 leden voor de jeugdraad.
b. Optochtcommissie
Vé Keijsers heeft zich afgemeld voor de vergadering. Heeft gevraagd om vanuit de
commissie Frank Swinkels te bedanken voor het contact. Bestuur zal nog een
persoon aanwijzen als contactpersoon.
c. Commissie BOL
Henk Stevens doet het woord. Bestaan uit 12 personen. 2 nieuwe leden namelijk Rob
Janssen en Jos Hellegers. Artistieke commissie artiesten en stukken maken.
Commissie bol 2.0 doet toneel en alles er om heen.
Jos wordt nieuwe toneelmeester vervanger van Henk van de Weijer. Vorig jaar op
mooie manier afscheid van genomen. Ouderenavond is het zorgenkindje van de
commissie. Weinig ouderen die op het podium willen gaan staan. Al diverse keren bij
elkaar geweest, ook dit jaar weer mooi programma.
d. Liedjescommissie
Afgelopen jaar veel werk verzet. Door opname van de extra liedjes veel extra werk
gehad. Ook jubileumlied. Roel Linders is gestopt en Femke Arts. Erwin Janssen is bij
de commissie gekomen. Nu al weer volop bezig. Volgende week gaan we de studio
in. Dit jaar 6 slagers met nieuwe aanwas. 23 november is de liedjesavond.
e. Reuzerees commissie
Theo neemt het woord namens de commissie. Zelfde samenstelling. Er is een
enquete gehouden op de bassisschool zodat kinderen eigen input konden brengen.
Veel uitgekomen en zijn nu aan het bekijken wat te realiseren is.
Uitgegroeid tot mooi evenement op de zondagmiddag.
f.

Vastelaoveskrant commissie
Vorig jaar meer pagina’s i.v.m. jubileum en ook helemaal in kleur. Voor dit jaar
bekijken hoe we dit weer gaan invullen.

g. APK commissie
Bart kijkt terug op een goed seizoen. Nieuw seizoen wordt weer opgestart.
Contributie van iedereen bijna binnen. Benieuwd of het Peter ook weer lukt om bij
de APK aan te kunnen sluiten. Afgelopen jaar ook een mooie foto gemaakt met alle
oud prinsen. Nog niets mee gedaan. Dit wordt opgepakt.
h. Vastelaovensmis commissie
Rob doet het woord namens de commissie. Zijn er volop mee bezig, maar kunnen
nog niet veel zeggen. We gaan het anders aanpakken, niet om te concurreren met de
Roetsj, maar om een eigen mooi feestje te maken.

i.

Wagenbouw
Gerard geeft aan dat er een aantal personen van Moj is Anders zijn toegevoegd aan
de club. Extra handjes zijn nodig. Maar voor de verhuurwagens te onderhouden nog
altijd extra hulp gewenst.
Vorig jaar eerste keer wagenbouwfeest bij Gerard en Karin. Dit jaar gaat Venray het
organiseren. Idee is dat elk kerkdorp dit een keer oppakt, zodat we ook weer meer 1
geheel worden. Veel zusterverenigingen huren ook bij de Piëlreus. Vorig jaar met
toestemming van het bestuur meer uitgaven gedaan voor onderhoud. Nieuwe
prinsenwagen is ook al weer verkocht. Loop binnen zodat het een club gevoel wordt.
Dit jaar ook een extra club binnen de wagenbouw ingezet. In deze club afvaardiging
van bestuur, jonge wagenbouwers en de ervaren wagenbouwers om tactisch gezien
ook goede keuzes te maken. Totaal met 21 personen.

j.

Commissie website
Erwin licht zelf toe dat hij hier verantwoordelijk voor is. Probeert op een leuke
manier op website en facebook de carnaval te laten zien. Mocht er iemand nog zin
hebben, dan is een aanvulling altijd welkom.

k. Commissie FUK
Guus geeft aan dat het jubileumjaar pittig was. Ongeveer 7 km aan kabel in de
feestloods gelegd. Verder carnaval goed doorgekomen. We zetten het door naar dit
jaar. Ook hier is alle hulp altijd welkom.
6. Raad van Elf
Vorst Martijn neemt het woord. Afgelopen week dochter Nouk geboren en nu kan het
seizoen beginnen. Kunnen terugkijken op een heel mooi seizoen.
Nieuwe seizoen starten we met nieuwe mutsen. Martijn toont voor het eerst de nieuwe
mutsen. Verder wordt er afscheid genomen van diverse raadsleden. Eerst wordt er afscheid
genomen van Jelle en Mariska. Daarna wordt er afscheid genomen van Ferdy en Melissa. En
als laatste van Jos en Carien. Dit jaar 2 nieuwe raadsleden die de club komen versterken. Dit
zijn Styn Claessens en Jeroen Jacobs. Styn is helaas vanavond niet aanwezig. Jeroen krijgt de
pielreuzenmedaille.
7. Bestuur
Verkiezingen:
Aftredend en herkiesbaar: Inge Pouwels per acclamatie verkozen.
Erwin Janssen, wordt per acclamatie verkozen.
Nemen afscheid van 2 bestuursleden, namelijk Frank Swinkels en Geert van Dijck. 2 nieuwe
bestuursleden gevonden in Peter Potten. Hij wordt per acclamatie gekozen. En ook Stan
Bouten wordt per acclamatie gestemd als bestuurslid.
Het bestuur draagt Patrick Marcellis voor als nieuwe penningmeester.
Erwin neemt met gepaste woorden van Frank en Lisette. Jos heeft dit geschreven, maar kan
dit helaas vanavond niet voordragen. Daarom zal Erwin dit stuk voordragen.
Geert en Femke worden door Erwin bedankt met mooie woorden. Jos heeft helaas het stuk
niet meer zelf kunnen schrijven. Maar door veel input heeft hij dit verhaal kunnen maken.

8. Datum nieuwe seizoen
Datums van het nieuwe seizoen worden doorgenomen. De ledenkaarten zullen in het
weekend van 30 november en 1 december worden rondgebracht door de raadsleden.
9. Rondvraag
Jos Hellegers: Wil namens mijzelf, Carien en de kinderen iedereen bedanken voor alle mooie
jaren. Hebben er erg van genoten.
Lei Potten: laten zien aan iedereen dat we er een mooi feestje van kunnen maken. Hebben
met het jubileum laten zien, zeker ook met hulp, dat we meer kunnen als op stap gaan en
zuipen. Om dit kracht bij te zetten geef ik een rondje weg.
10. Sluiting
Vice-voorzitter Erwin bedankt iedereen voor de aandacht en sluit de vergadering om 22.05
uur.

