Notulen slotvergadering 7 maart 2020

Aantal leden aanwezig: 87 personen
Afgemeld: 12 personen
1. Opening
Voorzitter Jos heet iedereen welkom op deze slotvergadering.
Jos begint met een korte terugblik op het seizoen 2020.
2. Doorloop seizoen 2020
a. Liedjesavond commissie
Commissie krijgt terug op een mooie avond. Dit jaar eerste keer met een DJ i.p.v.
band. Dit is zeer goed bevallen. Alweer veel nieuwe aanmeldingen gekregen voor
volgend jaar. Hopelijk dat dit ook zo blijft. De evaluatie vindt einde van de maand
plaats.
b. Commissie BOL
Rob Janssen namens de commissie BOL. De commissie is gaan werven voor nieuwe
artiesten, dit heeft uiteindelijk er toe geleid dat het er een bomvolle avond op het
programma stond. Korter programma op de ouderenavond, dit is goed bevallen en
zal voor volgend jaar ook zo worden ingezet.
c. Commissie wagenbouw
Gerard blikt namens de commissie terug op een geweldig mooi seizoen. Mooie
wagens, mooie prijzen en leuk seizoen. Jonge aanwas gehad en er is nog steeds
animo om zich bij de wagenbouw te voegen.
11 december is het wagenbouwfeestje met de Fatboys.
d. Commissie vastelaovesmis
Meer de zaterdagavondcommissie. Hebben de hele avond aangepakt. Dit jaar in
plaats van een mis is er een viering geweest. Doel daarnaast was een goed lopende
en snelle receptie. Kijken terug op een geslaagde avond en zullen volgend jaar op dit
concept verder gaan.
De viering is ook goed verlopen en zijn we erg tevreden over. Aanstaande dinsdag is
de evaluatie met het kerkbestuur en de Deken en blijft het vooralsnog even
afwachten hoe we het volgend jaar mogen inrichten.
e. Reuzerees commissie
Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. Dit jaar voor het eerst een alternatief
programma moeten inzetten vanwege de regen. Binnen is er een afgeslankte vorm
van de race zonder de gemaakte wagens gehouden. Puntje om op te nemen in het
draaiboek om een alternatief al achter de hand te hebben, zodat dit niet op het
laatste moment verzonnen en geregeld moet worden.
Het alternatief is door iedereen goed ontvangen. Het carnavalsbal was ook weer erg
geslaagd.

f.

Optochtcommissie
Kijken terug op geslaagde optocht.
Ongeveer 500 deelnemers aan de optocht.
Vé Keijsers en Sjaak Scheepers zijn gehuldigd. Voor Vé was dit het laatste actieve
jaar. Hans Wilmsen heeft dit jaar stage gelopen en voegt zich bij de commissie.
Maarten Teunissen heeft aangegeven te willen stoppen. Het comité is in nieuwe
hesjes gestoken. Achter de schermen heeft René Jaspers heel veel gedaan om de
puntentelling te digitaliseren.
Patrick Marcellis heeft tijdens de optocht foto’s gemaakt, welke hierna op het
scherm in de Smelehof tijdens de prijsuitreiking zijn getoond. Volgend jaar willen we
dit weer oppakken en mogelijk uitbreiden.
Dit jaar voor het eerst de Reuzekluutdraagster vooraan in de optocht meegedaan. Dit
willen we erin houden.

g. Vastelaoveskrant commissie
Vorig jaar de jubileumeditie voor de eerste keer volledig in kleur. Dit jaar wilde we
dat weer en hebben we goed naar de kosten gekeken en is er gekozen voor het
online drukken van de krant. Ed Verschuuren het laatste jaar, na 23 jaar stopt hij bij
deze commissie. De overige commissieleden kijken uit naar nieuwe aanvulling.
h. APK commissie
Ook de ald prinsen kijken terug op een mooi seizoen. Afgetrapt met een leuke en
gezellige feestavond en hierna een mooi stuk opgevoerd om ex-prins Peter op te
nemen in de APK. Commissie kan zich nu gaan bezighouden met het opnemen van
trio 2020.
i.

Website
Prins Erwin begint met het bedanken van Stan Bouten voor zijn rol hierin dit jaar.
Alle input hiervoor is welkom, dus mocht je iets hebben dan horen we dit graag.
Website is nu weer up to date. We zijn nog altijd op zoek naar versterking, dus mocht
iemand zich willen melden, dan horen we het graag.

j.

Commissie FUK
Drukker jaar gehad als andere jaren met een kleinere bezetting. Kijken terug op een
heel geslaagd seizoen en kijken alweer uit naar volgend jaar.

k. Jeugdcommissie
Mark Leeijen is dit jaar begonnen als stageloper en neemt het woord. Het comité
heeft het seizoen ook heel positief ervaren. Alles is goed verlopen. Een erg
enthousiaste jeugdraad die in de Jera haar eigen feestje heeft gevierd.
3. Verslag jeugdcarnaval
Vanuit de jeugdraad wordt er een verslag van hun belevingen gepresenteerd. Robin
Willemse en Imke Willems presenteren dit.
4. Data nieuwe seizoen
De datums voor seizoen 2020-2021 worden doorgenomen.

5. Zomeruitstapje
Zomeruitstapje op 12 september. Organisatie is in handen van trio 2020 en Koen en Daniëlle.
6. Bestuur en Raad van Elf
Samenstelling bestuur blijft ongewijzigd.
De raad is dit jaar gestart met 16 personen incl. Nar Mark. Dit jaar zijn Jeroen en Styn de club
komen versterken. Na het prinsenbal nam Danny de rol van nar over. Leuk seizoen gehad en
ook met de andere kerkdorpen wat kattenkwaad uitgehaald.
Koen en Daniëlle hebben hun laatste jaar gehad. Voor de rest blijft de club vorig jaar
hetzelfde.
7. Rondvraag
Linda Custers: wordt er vanuit de carnavalsvereniging iets extra’s gedaan omdat Ysselsteyn
100 jaar bestaat in 2021? Jos geeft antwoord dat we het vorstenraadsbal zullen organiseren
en het de bedoeling is om een extra avond hieraan toe te voegen voor Ysselsteyn. Maar dit
moet nog verder uitgewerkt worden.
Erwin: namens het eerste trio van de Piëlreus wil iedereen bedanken. We hebben er erg van
genoten en kijken terug op een geweldig seizoen.
Jos vult hierop aan dat we dit jaar een trio hebben gehad, maar dat dit eenmalig was en we
volgend jaar weer voor een prins en prinses zullen gaan.
8. Sluiting
Voorzitter Jos sluit de vergadering om 20.58 uur. Na de vergadering wordt het jaarverslag
voorgedragen door Sjoerd Ewals.

