Verslag Algemene Ledenvergadering V.V.V.V. d.d. 22 januari 2009, aanvang: 20:00 uur
Vergaderlocatie: De Burght te Vollenhove
Aanwezig:
Henk Veldkamp (HV) Voorzitter, Jan Klappe (JKL) Secretaris, Wim Schrijver (WS)
Penningmeester, Lubbert Roskam (LR) Vice –Voorzitter,Willem Jan Kleene (WJK),
Jan Winter (JW), Piet Triou (PGT) 2e secretaris.
Afwezig:
Mark Kwast (MK), Hennie Lassche (HL), Erik Dahmen
Aanwezig: 41 leden inclusief bestuur
01 Opening en vaststellen agenda
HV opent de ledenvergadering en heet een ieder welkom en in het bijzonder de ereleden. De
agenda wordt vastgesteld.
02 Verslag vergadering 24 januari 2008
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering wordt goedgekeurd.
03 Jaarverslag secretaris 2008
Door de 2e secretaris Piet Triou wordt het jaarverslag in beknopte vorm voorgelezen, waarbij
alle georganiseerde evenementen de revue passeerden.
04 Mededelingen
Vrijwilligersverzekering voor alle vrijwilligers afgesloten door de gemeente
Steenwijkerland, zoals o.a. bestuursaansprakelijkheid;
Gesprek geweest met Old Ruitenborgh over hoe zij in kunnen spelen op het corso
b.v. met een dahliacongres/arrangement;
Hoofdsponsor Wetland Wonen heeft aangegeven dat het tijd wordt voor nieuwe borden
en zij willen daar financiëel in participeren

05 Financieel verslag 2008 en begroting 2009
05.1 Financieel verslag 2008.
WS geeft een toelichting op de jaarcijfers van de 4V’s. Winst van € 11.834. Hogere
inkomsten corso door premies/bezoekers) en Algemene inkomsten. Door o.a. uitbreiding van
het corso met een nieuwe wagenbouwgroep is er meer prijzengeld uitbetaald. De
spelletjesmiddag in mei/september is niet doorgegaan. Verhoging prijs ledenkaarten. Kosten
tribunes gedekt door inkomsten tribunekaarten.
P. Doctor vroeg zich af, waarom prijzengeld voor de wagens niet geïndexeerd omdat de
ledenkaarten ook duurder zijn geworden.
WS licht toe. Dekkingsgraad van het corso dient op peil gebracht te worden voor slechte jaren
(minimaal 80/85%). Vorig jaar zijn prijzen omhoog gegaan.
05.2 Begroting 2009.
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WS licht de begroting toe. Er zal o.a. gekeken worden om de
premies/standplaatsvergunningen te indexeren/aan te passen. Uit de vergadering waren verder
geen op en aanmerkingen op de begroting.
06 Benoeming kascommissie
Leo de Bruin en André Klaver hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De
leden gaan accoord en verlenen a decharge aan de penningmeester.
Leo de Bruin is aftredend kaslid. Wilco Groothuis wordt benoemd als kascommissielid.
07 Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Willem-Jan Kleene. Door het bestuur wordt Theo Winter
voorgedragen als nieuw bestuurslid. De leden gaan akkoord met de voordracht.
Wim Schrijver en Jan Winter zijn aftreden, maar hebben aangegeven nog 1 jaar door te gaan.
HV geeft aan, dat de 4V’s nog steeds op zoek is naar een kandidaat, die PR zaken zal
behartigen en doet wederom een verzoek aan de vergadering om mee te denken, wie
eventueel een geschikte kandidaat zou kunnen zijn.
Wel treedt Nadine Willemsen toe als vrijwilliger om mede persstukje te schrijven voor de
4V’s.
08 Verslag PR commissie
HV: De PR is dit jaar goed verlopen met o.a. spotjes op de radio/tv Flevoland en Radio NL.
Ook de nieuwe opzet van het programmaboekje was geslaagd.
Complimenten van Klaver voor de moderne snit van de ledenkaarten. Verfrissend.
09 Activiteitenprogramma 2009
13 april
maandag
2e Paasdag; Paaseieren zoeken
1 juni
maandag
Pinksterrijden
6 Juni
zaterdag
Waterspeldag: Sprietlopen, touwtrekken.
27 Juni
laatste zaterdag
Vrijmarkt
8 Aug.
zaterdag
Opendag wagenbouwers
25 Aug.
dinsdag
Miss Dahliaverkiezing + overige
26 Aug.
woensdagmiddag Kindermiddag+ballonwedstrijd
26 Aug.
woensdagavond
Prinsesverkiezing + 1 of 2 goede artiesten
27 Aug.
donderdag
Spelletjesavond jong en oud
29 Aug.
zaterdag
De band Hooked On Red
30 aug.
zondag
via van Kammen de band “Melrose”
3 Okt.
zaterdag
Feest in samenwerking met 'De Burght"
11 Nov.
dinsdag
St. Maarten
Muziekkorpsen 2009:
Dit jaar was het zeer korpsen moeilijk te contracteren
ivm Wereld muziekconcours en late vakantie in het midden en zuiden van het land.
's morgens kinderoptocht
Vollenhoofs fanfare, Jeugdkorps Vollenhoofs fanfare, Jeugdkorps URK, Jong Jubal en Jong
Kampen
middag corso
Verlag ledenvergadering 22-01-2009

-2-

Marchingband Vollenhoofs fanfare, Jachthoornkorps Kampen, Jubal Zwolle, Kamper
trompetterkorps, TAKOSTU Stiens, Biltse Harmonie en St. Martinus Oordigem (een van de
beste korpsen uit Belgie)
avond corso
Idem als middagcorso, waarbij Vollenhoofs fanfare wordt vervangen door Soli Deo Gloria en
showkorps Jachthoornkorps kampen wordt vervangen door showkorps Urk.
Taptoe:
Jubal Zwolle, Kamper trompetterkorps, TAKOSTU Stiens en St. Martinus Oordigem

10 Reglementen 2008
10.1 Evaluatie met de politie geweest. Eén van de onderwerpen was, dat de corsowagens met
een te lage snelheid rijden van de bouwplaats naar het opstelterrein. Minimale snelheid moet
worden gesteld op 10 km per uur.
10.2 Innovatieprijs heeft veel stof doen opwaaien en geeft aan, dat het moeilijk is om aan te
geven of iets innovatiefs is ja dan nee.
Voorstel bestuur: bestuur + 1 lid van elke wagenbouwgroep binnen 2 weken na het
corso stem uitbrengen.
Pieter Doctor geeft aan, dat de omschrijving simpel moet worden gehouden.
v. Heerde vindt, dat eerst de omschrijving moet worden vastgesteld en dan pas hoe er
gejureerd/gestemd wordt.
Instellen commissie, die de omschrijving gaat voorstellen. Deze wordt dan behandeld ineen
WB overleg om vervolgens dit op de ledenvergadering van 2010 vast te laten stellen.
10.3 Uitreiken startnummers op vrijdagavond noodzaakt tot een wijziging in de reglementen.
Vergadering gaat akkoord.
10.4 Reglement Kindercorso.
Voorstel: Bloemenwagentjes worden nu in 2 groepen verdeeld, t.w. kleine en grote wagens.
Kleine wagentjes zijn niet langer dan 4,5 meter en maximaal 12.500 bloemen.
Vergadering is akkoord.
11 Rondvraag
11.1 HV deelt mee, dat er aan een nieuw logo voor de 4V’s wordt gewerkt. Een drietal
personen zijn benaderd. Er is ook nog een prijsje aan verbonden.
AJ Kwakman stelt voor om dit op de website te zetten en de leden mee te laten beslissen.
11.2 DVD/CD Corso 2008 is voor € 12,50 te bestellen bij VENO’s office.
11.3 Overleg met de politie.
Er mag geen glas worden gebruikt in het parcours. De Doppe gebruikt plastic glazen. Publiek
bij de Doppe is zeer onvriendelijk. De politie is best genegen om hier, onder voorwaarden,
wat aan te doen. O.a. zou op de toegangskaarten iets vermeld kunnen worden.
P. Doctor vraagt of de eigenaar van de Doppe ook wordt aangesproken. Eigenaar werd en
wordt door de 4V’s op aangesproken.
v. Heerde geeft aan, dat als wagenbouwgroepen zich misdragen, kunnen zij worden beboet
middels verlaging van het prijzengeld.
11.4 Ledenvergadering zal worden verschoven naar februari/maart.
11.5 WB overleg op 27 mei.
11.6 v. Heerde vraagt een bedankje voor het vertrekkende bestuurslid Willem-Jan Kleene.
11.7 Raggers vindt, dat de kassa’s te laat open gaan met name bij Hubo Drok.
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11.8 D.Jansen stelt voor om de aanvang naar de opstelplaats te vervroegen. Er kunnen dan
meerdere wagen gepakt worden.
12 Sluiting
HV sluit om 22.00 de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

Voorzitter:Henk Veldkamp, handtekening en datum ………………......

Notulist: Piet Triou, handtekening en datum ………………...................
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