Verslag Algemene Ledenvergadering V.V.V.V. d.d. 25 maart 2010, 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, Jan Winter (JW), Hennie
Lassche (HL), Marc Kwast(MK) , Theo Winter (TW) , Piet Triou (PGT) 2e secretaris
Afwezig:
Erik Dahmen
Aanwezig:27 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 22 januari 2009
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering wordt goedgekeurd.
03 Jaarverslag secretaris 2009
Door de 2e secretaris Piet Triou wordt het jaarverslag in beknopte vorm voorgelezen, waarbij
alle georganiseerde evenementen de revue passeerden.
04 Mededelingen
- Het nieuwe logo, die vorig jaar de PR borden langs de weg pronkten, wordt nu ook
gebruikt voor het briefpapier en enveloppen.
- Binnenkort is er een gesprek met de gemeente Steenwijkerland over sponsoring van
het corso. Het corso wordt beschouwd als een sterrenevenement.
05 Financieel verslag 2009, begroting en contributie 2010
05.1 Financieel verslag 2009.
WS geeft een toelichting op de jaarcijfers van de 4V’s. Klein verlies geleden van ca. € 1.000.
Voornaamste oorzaak is een duidelijk minder aantal toeschouwers.
05.2 Begroting 2010.
WS licht de begroting toe. Toegangsprijs en ledenkaarten gaan niet omhaag. Wel een voorstel
voor verhoging van het prijzengeld voor de straten.
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Frank Jansen vraagt of er aan de pachtprijzen voor de standhouders nog wat wordt gedaan en
het meer te differentiëren. WS geeft aan hiermee bezig te gaan.
06 Benoeming kascommissie
André Klaver en Wilco Groothuis hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De
leden gaan accoord en verlenen a decharge aan de penningmeester.
André Klaver is aftredend kaslid. Frank Jansen wordt benoemd als kascommissielid.
07 Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Marc Kwast en Wim Schrijver. Door het bestuur wordt Peter
Baars voorgedragen als nieuwe penningmeester. Jan Winter en Piet Triou zijn aftredend, maar
hebben aangegeven nog 1 jaar door te gaan.
De leden gaan akkoord met de voordracht.
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
HV door afwezigheid van ED geeft een korte weergave van de PR activieiten afgelopen jaar,
zoals o.a. spotjes op TV Flevoland, Radio NL, posters in bussen. Erik Dahmen heeft
aangegeven, dat hij assistentie nodig heeft voor de PR.
09 Activiteitenprogramma 20
5 april
maandag
24 mei
maandag
26 juni
laatste zaterdag
7 Aug.
zaterdag
24 Aug.
dinsdag
25 Aug.
woensdagmiddag
25 Aug.
woensdagavond
26 Aug.
donderdag
28 Aug.
zaterdag
29 aug.
zondag
2 Okt.
zaterdag
11 Nov.
dinsdag

2e Paasdag; Paaseieren zoeken
Pinksterrijden
Vrijmarkt
Opendag wagenbouwers
Miss Dahliaverkiezing + artiest
Kindermiddag
Prinsesverkiezing + overige
Spelletjesavond jong en oud
De band Boulevard
via van Kammen de band Vangrail
Feest in samenwerking met 'De Burght"
St. Maarten

Muziekkorpsen 2010:
's morgens kinderoptocht
Vollenhoofs fanfare, Jeugdkorps Vollenhoofs fanfare, Jeugdkorps URK, Jong Oranje
IJsselmuiden en van Renssenkorps uit Heerenveen.
middagcorso
Marchingband Vollenhoofs fanfare, Smalena Drachten, Showband Irene Ede, Drum- en
Bugle Corps Beatrix Hilversum, AMDG Kampen, Advendo Sneek en jachthoornkorps de
Bazuin Leerdam.
avondcorso
Idem als middagcorso, waarbij Vollenhoofs fanfare wordt vervangen door Soli Deo Gloria.
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Taptoe
Smalena Drachten, Showband Irene Ede, Drum- en Bugle Corps Beatrix Hilversum, Advendo
Sneek.
10 Reglementen 2010
10.1 Jury straatversiering. Niet wijzigen. Goede instructie vooraf is van groot belang.
10.2 Jury bloemencorso. Toevoeging: figuratie wordt zowel ’s middags als ‘s avonds
beoordeeld.
10.3 Reglementen Wagenbouwgroepen. Belangrijkste wijzigingen zijn:
- Een geldig rijbewijs voor de juiste corsowagen. Simpel geredeneerd komt het erop neer, dat
een corsowagen met een vrachtwagenmotor alleen bestuurd mag worden door een bestuurder
met een geldig vrachtwagenrijbewijs. Voor de overige geldt een geldig rijbewijs (B-E).
- Indien nodig werken met bufferzones i.v.m. de verkeersveiligheid.
- Wijziging aangemeld onderwerp, dan wordt dit beschouwd als een nieuwe aanmelding van
een onderwerp op dat tijdstip.
10.4 Wijziging innovatieprijs in wagenbouwersprijs. De nieuwe prijs wordt bepaald door de
wagenbouwgroepen.
11 Rondvraag
11.1 Wieger Raggers heeft het idee, dat veel mensen geen entree betalen met het corso. WS
geeft, dat voor een paar jaar terug de toegangen een half uur eerder zijn dichtgegaan. Ook is
hij vlak voor sluiting van de toegangen nog wel eens rondgefietst over de route en heeft toen
geconstateerd, dat er niet veel mensen waren op het parcours.
Data wagenbouwersoverleg in de Burght: 26 mei en 27 oktober.
12 Sluiting
HV sluit om 21.30 de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

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

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