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Actie 
houder 

  

 1 Opening 
  André opent de vergadering om  20:07 uur de vergadering. 
  Jörg is niet aanwezig i.v.m. zijn ziekte. 
   
 2 Notulen Algemene leden vergadering 2015 
  Truus van der Wolf is blij met het huidige confetti beleid. 
   
 3 Jaarverslag secretariaat 2015-2016. 
Markwin  In het verslag miste dat Pascal Kamperman onderscheiden is tot commandeur. 
  De secretaris zal dit aanpassen. 
   
 4 Verslag kascommissie. 
  (Addie Thuis, Frank de Waard (reserve Hans Lassche) 
  Het kasboek is gecontroleerd en alle bonnetje zijn aanwezig en er zijn geen problemen 

aangetroffen. Complimenten voor de penningmeester. 
   
 5 Jaarverslag penningmeester 2015-2016 
  Hans doet uitgebreid verslag over het afgelopen jaar. 
   
 6 Begroting 2016-2017 
  Hans gaat met de vergadering door de begroting van het komende carnavals jaar en wenst 

Stefan veel succes met de uitvoering daarvan. 
   
 7 Benoeming kascommissie. 
  Marian Langenhof meld zich als de nieuwe lid (reserve) in de kascommissie. 
   
 8 Bestuurverkiezing. 
  André en Markwin zijn aftredend en herkiesbaar en mogen van de vergadering door in het 

bestuur. 
Hans en Remco daar in tegen nemen afscheid van het bestuur. Remco carnavalist in hart en 
nieren kan zijn bestuursfunctie niet meer combineren met zijn werk en hij gaat ook daarom ook 
verhuizen.  
Hans gaat na 10 jaar stoppen als bestuurslid en penningmeester. Hans legt uit dat hij van begin 
af aan duidelijk is geweest en het maximaal 10 jaar zou doen, dus deze beslissing heeft niets te 
maken met zijn ziekte. 
André bedankt beide heren voor hun geweldige inzet de afgelopen jaren. Hans is zeker niet 
weg bij de vereniging, hij gaat de technische commissie onder zijn hoede nemen. 
Het bestuur heeft Jeroen Jansen bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Jeroen 
stelt voor aan de vergadering en de leden keuren de keuze van het bestuur goed en Jeroen 
heeft zitting genomen in het bestuur. 

   
 9 Planning activiteiten 2017-2018 
  André neemt met de vergadering de activiteiten punt voor punt door.   
  Geen op of aanmerkingen. 
   
 10 Overige mededelingen 
  De huidige locatie voor de opslag van de wagens is opgezegd voor 1 juli moeten we de hal 

verlaten hebben. We zijn naarstig op zoek naar een nieuwe ruimte. 
  Jubileum weekend: Jos van Schiek doet verslag. 

Er zijn al 300 aanmelding binnen voor de receptie / reünie. 
Voor de zaterdag worden er rond de 600 bezoekers verwacht met muziek van Pasop! En Tante 
Annie. 
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  Jubileum weekend: Jos van Schiek doet verslag. 
Er zijn al 300 aanmelding binnen voor de receptie / reünie. 
Voor de zaterdag worden er rond de 600 bezoekers verwacht met muziek van Pasop! En Tante 
Annie. 
De zondag zal gevuld worden door het radio programma Prima Hollandia live vanuit de 
feesttent. Daarna een concert van de drumband en de jubilerende Harmonie KNA. 
Op het plein zal er een spellencircuit zijn voor de kinderen vanaf 10:00 uur. 
Het jubileum boek zal 172 pagina’s bevatten met verhalen en foto’s uit het verleden van de 
vereniging. 

  André bedankt de sponsoren en in het speciaal Stefan, Hugo en Floyd voor het binnenbrengen 
van de nodige financiële middelen. 

   
 11 Rondvraag 
  Jurge Menting:  verzekering tijdens de optocht, moet dat niet verplicht worden? 
Bestuur  Het bestuur komt hierop terug 
Bestuur  Lars Bisselink: hij vraagt of de OC de wagens in de laatste week voor de carnaval niet meer wil 

controleren maar ruimschoots voor de optocht. Als er nog wijzigingen gedaan moeten worden 
is daar geen tijd meer voor. 

   
 12 Sluiting 
  André sluit om 21:29 de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng en hun 

aanwezigheid. 
   
   
   
   
   
   
   


