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Verslag Algemene Ledenvergadering V.V.V.V. d.d. 22 maart 2011, aanvang: 20:00 uur
Vergaderlocatie: De Burght te Vollenhove
Aanwezig:
Henk Veldkamp (HV) Voorzitter, Jan Klappe (JKL) Secretaris, Peter Baars (PB)
Penningmeester, Lubbert Roskam (LR) Vice –Voorzitter, Jan Winter (JW), Hennie
Lassche (HL) en Piet Triou (PGT) 2e secretaris
Afwezig:
Erik Dahmen
Aanwezig: 30 leden inclusief bestuur
01 Opening en vaststellen agenda
HV opent de ledenvergadering en heet een ieder welkom en in het bijzonder de twee ereleden.
De agenda wordt vastgesteld.
02 Verslag vergadering 25 maart 2010
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering wordt goedgekeurd.
03 Jaarverslag secretaris 2010
Door de 2e secretaris Piet Triou wordt het jaarverslag in beknopte vorm voorgelezen, waarbij
alle georganiseerde evenementen de revue passeerden.
04 Mededelingen
- HV geeft in het kort weer de stand van zaken m.b.t. de Vlasschuur. Zoals bekend zal
zijn, is de huur door de gemeente opgezegd i.v.m. de onveilige situatie van
Vlasschuur. Zijn nog steeds in gesprek met de gemeente. Er wordt getracht om de
Vlasschuur als industrieel erfgoed aan te merken. Dit loopt via de provincie en is niet
in een dag geregeld. Gepoogd zal worden in ieder geval dit jaar nog gebruik te kunnen
maken van de Vlasschuur. Vraag is dan ook aan de gemeente, wat dient er minimaal
verbeterd te worden aan het pand om het weer open te stellen voor gebruik.
- HV deelt mee, dat i.v.m. het 5-sterrenevenement en daaraan gekoppeld de sponsoring
van door de gemeente, er 7 april een gesprek plaats zal vinden met de gemeente.
05 Financieel verslag 2010, begroting en contributie 2011
05.1 Financieel verslag 2010.
PB geeft een toelichting op de jaarcijfers van de 4V’s. Resultaat was een verlies van ruim €
16.000. Voornaamste oorzaak is een duidelijk minder aantal toeschouwers. Oorzaken waren:
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de weersomstandigheden, minder verkochte ledenkaarten, nieuwe PR borden en hogere
uitkering kindercorso.
05.2 Begroting 2011.
PB licht de begroting toe. Toegangsprijs gaat met een euro omhoog van € 6,00 naar € 7,00 en
de combikaart van € 9,00 naar € 10,00. Daarnaast wordt er scherper op de uitgaven gelet.
Leden zijn akkoord met de verhoging.
06 Benoeming kascommissie
Wilco Groothuis en Frank Jansen hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De
leden gaan accoord en verlenen a decharge aan de penningmeester.
Wilco Groothuis is aftredend kaslid. Albert Jan Kwakman wordt benoemd als
kascommissielid.
07 Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Hennie Lassche en Piet Triou. Door het bestuur wordt Gretha
Rook en René Vinke voorgedragen.
Aftredend en herkiesbaar Jan Winter.
Wegens nog een vacature wordt tevens voorgedragen Egbert Schurink.
Daar er zich geen kandidaat heeft aangemeld voor secretaris Jan Klappe heeft deze besloten
de 4 V’s ter wille te zijn en nog voor 1 jaar bij te tekenen.
Wel geeft hij duidelijk aan dat dit echt het laatste jaar is.
De leden gaan akkoord met alle voordrachten.
HV geeft aan, dat de 4V’s nog steeds op zoek is naar een kandidaten, die o.a. PR zaken zal
behartigen en doet wederom een verzoek aan de vergadering om mee te denken, wie
eventueel een geschikte kandidaat zou kunnen zijn. Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers.
08 Verslag PR commissie
PB geeft, bij afwezigheid van ED, een korte weergave van de PR activieiten afgelopen jaar,
zoals o.a. spotjes op TV Flevoland, Radio NL, TV Oost en Drenthe, posters in bussen. Ook
waren we aanwezig op presentatie van de ploegen van de Enecotour met o.a. een grote fiets
beplakt met bloemen, die door de groep Fatal beplakt is. Er is nu een PR cie gevormd, waarin
zitten Jeanine Renes, Nathalie Kwakman, Hilco Kleene en Marc Kwast samen met PB en ED.
09 Activiteitenprogramma 20
Activiteitenprogramma 2011
Datum
Omschrijving
25 april
Paaseieren zoeken
13 juni
Pinksterrijden startplaats De Burght
25 Juni
Vrijmarkt
17?? juli
Waterspeldag
20 Aug.
Opendag wagenbouwers
23 Aug.
Miss-dahlia verkiezingen.
24 Aug
Kindermiddag feesttent
24 Aug.
Prinsesverkiezingen.
25 Aug.
Spelletjesavond jong en oud
27 Aug.
Band??
28 Aug.
Band?? Via van Kammen
01 Okt.
Wagenbouwersfeest
11 Nov.
St. Maarten
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Muziekkorpsen 2011:
's morgens kinderoptocht:
Vollenhoofsch Fanfare
Jeugdkorps Vollenhoofsch Fanfare
.
Jong DAP uit Apeldoorn
Jeugdkorps Wilhelmina uit Sleeuwijk
Ondervoorbehoud SDG St. Jansklooster + majorettes
Middag corso:
Vollenhoofsch Fanfare alleen (middagcorso)
Juliana uit Amersfoort (middag- avondcorso en taptoe)
Showkorps Wilhelmina Sleeuwijk (middag- avondcorso en taptoe )
Showband St. Joris Hoogeloon (middag- avondcorso en taptoe )
Beste showkorps uit Frankrijk RSF (middagcorso en taptoe)
Drum Fanfare Irene uit Werkendam (middag- en avondcorso)
avond corso:
Kamper Jachthoornkorps vervangt showkorps RSF uit Frankrijk
10 Reglementen 2010
10.1 Reglementen Wagenbouwgroepen. Belangrijkste wijzigingen zijn:
- de jury blijft bestaan uit 7 leden, echter van de gegeven punten worden hoogste en laagste
punten vervallen niet meer. Alle punten tellen dus mee. De bedragen gekoppeld aan de punten
zijn herberekend en aangepast aan de nieuwe situatie.
- als een bestuurder(s) onder de wagen zit(ten) (niet zichtbaar), dan dient de groep voor
begeleiding te zorgen op de hoeken Bisschopstraat/Bentstraat en Bentstraat/Kerkstraat in nette
kleding. Als zij de wagen de gehele route begeleiden, dan dient men verkleed te zijn als
figurant.
10.2 De overige reglementen zijn alleen tekstueel hier en daar gewijzigd.
11 Rondvraag
11.1 Alwin Hoogstede vraagt naar het aantal korpsen.
JKL nu er 2 wagens minder zijn, zijn er ’s middags 6 korpsen en ’s avonds 5 korpsen. We
hopen hiermee tevens de rondgangen sneller te laten verlopen.
11.2 Jetty Jongman geeft aan, dat er voor de leeftijdsgroep van ca 13 t/m 16/17 jaar niets te
doen. Vraagt hier aandacht voor. Misschien kunnen zij b.v. helpen op de donderdagavond.
HV beaamt dit. Zal worden meegenomen naar de volgende vergadering.
Data wagenbouwersoverleg in de Burght: 25 mei en 26 oktober.
12 Sluiting
HV sluit om 21.15 de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

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

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