Verslag Algemene Ledenvergadering V.V.V.V. d.d. 20 maart 2012, aanvang: 20:00 uur
Vergaderlocatie: MFC de Burght te Vollenhove
Aanwezig:
Henk Veldkamp (HV) Voorzitter, Jan Klappe (JKL) Secretaris, Lubbert Roskam (LR)
Vicevoorzitter, Egbert Schurink (ES), Jan Winter (JW), Peter Baars (PB )
Penningmeester, Gretha Rook (GR), Theo Winter (TW), René Vinke (RV), Harry
Schuurman (HS) aspirant bestuurslid, Dagny Vis (DV) aspirant bestuurslid, Wilma
Visscher (WV) aspirant bestuurslid
Afwezig: Erik Dahmen (ED)
Aanwezig: 30 leden, 9 bestuursleden en 3 aspirant bestuursleden
01 Opening en vaststellen agenda
HV opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
Een speciaal welkom voor erelid W. Rachers. Erelid H. Toeter heeft zich afgemeld.
Agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
02 Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 22 maart 2011
Verslag zonder op- of aanmerkingen ggk.
03 Jaarverslag 2e secretaris 2011
Het jaarverslag wordt voorgelezen door RV en hierover zijn geen verder vragen en/of
opmerkingen.
04 Mededelingen
Wetland Wonen Groep heeft te kennen gegeven nog minimaal 3 jaar hoofdsponsor te willen
zijn van het Corso.
Business Club Steenwijkerland heeft wederom een bedrag van € 1.000 gesponsord.
05 Financieel verslag 2011, begroting en contributie 2012
PB heeft de exploitatierekening en balans uitgedeeld onder de aanwezigen en toegelicht.
Er is over 2011 een positief saldo van € 15.885,00 en dit maakt het verlies van 2011 weer een
beetje goed. Dit positieve saldo is tot stand gekomen door o.a. diverse besparingen, het aantal
toeschouwers en het feit dat er 2 wagenbouwgroepen minder mee deden.
Voorstel voor de contributie voor 2012:
Ledenkaarten worden € 10,00
Kinderkaarten blijven gelijk ( € 3,00 )
De ALV gaat met dit voorstel akkoord.
06 Benoeming kascommissie
F. Janssen en A.J Kwakman hebben de boeken bij de penningmeester gecontroleerd en
kwamen tot de conclusie dat alle zaken dik in orde zijn. Derhalve wordt PB gedechargeerd.
F. Janssen is aftredend als kascommissielid en wordt vervangen door A.N. van Benthem.
07 Bestuursverkiezing
TW en HV zijn herkozen.
ED ( 6 jaar lid ), JW ( 16 jaar lid ), en JKL ( 17 jaar lid ) zijn aftredend en niet herkiesbaar.
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Als nieuwe leden worden voorgesteld Harry Schuurman, Dagny Vis en Wilma Visscher.
De vergadering gaat akkoord en hiermee is het bestuur bijna weer voltallig.
Gezocht wordt nog naar een vervanger voor JW.
08 Verslag PR
PB heeft de PR in 2011 samen met Hilco Kleene, Marc Kwast, Nathalie Kwakman, Janine
Renes en Jeanet Rook op de rails gezet en dit heeft zeker zijn vruchten afgeworpen.
De website is vernieuwd en is gesponsord door de Gemeente Steenwijkerland.
Er is afgelopen jaar vooral regionaal geadverteerd. E.e.a. heeft ons veel aan toeschouwers en
publiciteit gebracht.
De taken van PB als voorzitter PR cie. worden overgenomen door DV.
09 activiteitenprogramma 2012
9 april: eieren zoeken
28 mei: Pinksterrijden
30 juni: Vrijmarkt
18 augustus: Open dag Wagenbouwgroepen
21 augustus: Dahliakoningin verkiezing
22 augustus; Kindermiddag en Dahliaprinses verkiezing
23 augustus: Spelletjesavond
25 augustus: de band Spaceline in feesttent
26 augustus: de band Vangrail in de feesttent
29 september: Wagenbouwersfeest in samenwerking met MFC de Burght.
11 november: Sint Maarten
Muziekkorpsen 2012
Kindercorso:
Vollenhoofse Fanfare
Jeugdkorps Vollenhoofse Fanfare
Jong Bernhard Amersfoort
Jong Rijnmond Band Schiedam
SDG St. Jansklooster i.s.m. Majaorettes
Middagcorso:
Marching Band Vollenhoofse Fanfare
Drumfanfare Exempel Empel
Drum en Bugelcorps Beatrix Hilversum
Rijnmond Band Schiedam
Showkorps Avendo Sneek
Marching Band St. Jeanne ‘d Arc Noordwijkerhout
Taptoe:
Drumfanfare Exempel Empel
Drum en Bugelcorps Beatrix Hilversum
Rijnmond Band Schiedam
Showkorps Avendo Sneek
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Avondcorso:
Drumfanfare Exempel Empel
Drum en Bugelcorps Beatrix Hilversum
Rijnmond Band Schiedam
Showkorps Avendo Sneek
AMDG Kampen
Marching Band St. Jeanne ‘d Arc Noordwijkerhout
10 Vaststellen reglementen 2012
De reglementen zijn uitgedeeld in de vergadering en zijn bekend bij de Wagenbouwgroepen.
Straatversiering: geen wijzigingen
Kindercorso: wijziging in het aantal bloemen
Categorie A-D krijgen 10.000 gratis bloemen
Categorie E krijgt 17.500 gratis bloemen en hier wordt het prijzengeld verdubbeld.
Wagenbouwgroepen wijzigingen:
Punt 5: uit het reglement voor het deel over de Vlasschuur komt te vervallen.
Punt 6: wijziging beschikbaar stellen van ladders.
Punt Prijzen: punt 1: het prijzengeld voorstel is naar alle Wagenbouwgroepen verstuurd en
weergegeven in het voorstel. En punt 11, winstuitkering, kan uit het reglement.
Voorschriften aspirant Wagenbouwgroepen in de nieuwe categorie is in grote lijnen het zelfde
als voor de andere Wagenbouwgroepen.
Het verschil zit hem met name in het prijzengeld en men dingt niet mee naar de pechprijs,
aanmoedigingsprijs enz.
De nieuwe categorie is opgenomen om nieuwe WBG in het Corso te krijgen en komt als soort
van tussengroep tussen Kindercorso wagens en Corso.
Het reglement wordt voor de rest aangenomen.
11 Wat verder ter tafel komt
A.N. van Benthem vraagt of voor de beginnende jeugdgroepen een eerste onderstel geleverd
kan worden door de 4V’s. Dit zal meegenomen worden naar de bestuursvergadering.
A.J. Kwakman: voorstel vanuit de Wagenbouwgroepen om elkanders onderstel te gaan
keuren. Dit idee is akkoord bevonden.
F.Janssen: is er al contact geweest met de nieuwe supermarkt Aldi v.w.b. sluiting op zaterdag
en gebruik kunnen maken van hun terrein? HV zal dit vóór 9 april bespreken.
C.J.Jongman: zijn er richtlijnen voor bestuursleden die langer dan 16 jaar bestuurslid zijn
geweest om dan bijvoorbeeld tot erelid te worden benoemd? Dit is tot nu toe niet statutair
geregeld. Het bestuur zal dit op de agenda zetten.
23 mei vindt het 2e wagenbouwersoverleg plaats
24 oktober vindt het 3e wagenbouwersoverleg plaats
Ook de aspirant wagenbouwgroepen zijn hiervoor uitgenodigd.
De voorzitter doet een ieder één consumptie kado.
12 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
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