Verslag Algemene Ledenvergadering V.V.V.V. d.d. 27 maart 2013, aanvang: 20:00 uur
Vergaderlocatie: MFC de Burght te Vollenhove
Aanwezig:
Henk Veldkamp (HV) Voorzitter, Gretha Rook (GR) Secretaris, Lubbert Roskam (LR)
Vicevoorzitter, Egbert Schurink (ES), Peter Baars (PB ) Penningmeester, Theo Winter
(TW), René Vinke (RV), Harry Schuurman (HS), Dagny Vis (DV), aspirant bestuurslid
Wieteke Numan (WN), aspirant bestuurslid Elina van Benthem (EvB)
Afwezig:
Aanwezig: 28 leden, 9 bestuursleden en 2 aspirant bestuursleden
01 Opening en vaststellen agenda
HV opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
Een speciaal welkom is er voor de twee aspirant bestuursleden, Wieteke Numan en Elina van
Benthem. Ook 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
Business Club Steenwijkerland heeft wederom een bedrag van € 1.000 gesponsord.
Wetland Wonen Groep heeft de VVVV in een gesprek uitgelegd dat sponsorcontract eindigt
v.w.b. uiterlijk vertoon, geen VIP ontvangst meer op het kantoor van WWG. Wel worden de
financiële afspraken nagekomen. E.e.a vloeit voort uit de kabinetsplannen voor
woningcorporaties. De VVVV is zoekende naar sponsoren.
Vlasschuur: op de voorgevel is een naambord geplaatst en er is een nieuwe vloer gestort.
A.J. Kwakman: doelstelling is om de vlasschuur als stichting Vlasschuur te gaan gebruiken.
Er is met gemeente overleg over een huurcontract maar hierover is nog geen akkoord.
Unesco: DV legt uit wat het traject is geweest. Alle informatie is samen met de aanvraag
ingediend. Het voordeel van de status moet gezocht worden in de PR. Tevens geeft de
vermelding een leidraad voor de toekomst, en zal het fenomeen Corso op een hoger plan
gebracht worden. Een verzoek wordt gedaan om op eerst volgende Wagenbouwoverleg met
ideeën te komen om nog meer jeugd betrokken te krijgen bij het Corso, en zodoende meer
jeugdgroepen in het parcours te krijgen.
COV: de contacten worden na een moeizaam overleg in 2012 weer opgepakt. Mede door een
nieuw COV bestuur is het de bedoeling de samenwerking te intensiveren.
Pinksterrijden: PB geeft hierover tekst en uitleg. Qua verzekering is dit evenement nagenoeg
niet meer te verzekeren. Ook het verkrijgen van een vergunning wordt hierdoor bemoeilijkt.
Uitvoering technisch zullen er aan de wagens rigoureuze aanpassing moeten komen. Er wordt
nog naar alternatieven gezocht.
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Waterspeldag: deze zal gehouden worden op 20 juli 2013. Hiervoor is de VVVV nog op zoek
naar vrijwilligers. Aanmelding kan bij het bestuur.
2e Paasdag: ook voor het traditionele paaseieren zoeken is de VVVV nog op zoek naar twee
vrijwilligers. Spontane aanmelding wordt gedaan door Herwin Zandbergen en Marc Kwast.
05 Financieel verslag 2012, begroting en contributie 2013
PB heeft de exploitatierekening en balans uitgedeeld onder de aanwezigen en toegelicht.
Er is over 2012 een positief saldo behaald van € 15.425,00 . Dit positieve saldo is mede tot
stand gekomen door o.a. diverse besparingen, en het feit dat er 1 wagenbouwgroep minder
mee deed, en het ledengeld iets was verhoogd.
De balans wordt toegelicht en de inkomsten en uitgaven uitgelegd.
06 Benoeming kascommissie
A.J. Kwakman en A.N.van Benthem hebben de boeken bij de penningmeester gecontroleerd
en kwamen tot de conclusie dat alle zaken wederom dik in orde zijn. Derhalve wordt PB
gedechargeerd.
A.J. Kwakman is aftredend als kascommissielid en wordt vervangen door W.Schrijver.
07 Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is Wilma Visscher.
Reglementair aftredend LR wordt voor één jaar herkozen en zal dan 25 jaar bestuurslid zijn.
Reglementair aftredend PB wordt herkozen en verruilt zijn functie als penningmeester met
algemeen bestuurslid
Kandidaat bestuursleden Wieteke Numan (WN) en Elina van Benthem (EvB)worden door de
vergadering gekozen als bestuursleden. WN zal te taken van PB overnemen en EvB treedt toe
als algemeen bestuurslid. WN en EvB stellen zich voor aan de vergadering.
08 Protocol Ereleden
HV geeft aan wat de opzet van dit protocol is. Het protocol ligt ter inzage. H.v.Heerde stelt
voor dat het bestuur de voordracht doet en dit voorlegt aan de vergadering. Het voorstel tot
voordracht zou ook vanuit de leden mogen komen. De regels van het aantal jaren ‘bij de
zaak’ zal per geval bekeken moeten worden.
09 PR Commissie
DV doet verslag wat de commissie afgelopen jaar heeft gedaan.
Zij bedankt alle commissieleden voor hun inzet.
10 activiteitenprogramma 2013
1 april: eieren zoeken
28 mei: Pinksterrijden (o.v.b. eventueel een alternatief programma)
29 juni: Vrijmarkt Park Old Ruitenborgh
20 juli: Waterspeldag bij de Haven
17 augustus: Open dag Wagenbouwgroepen
20 augustus: Dahliakoningin verkiezing
21 augustus; Kindermiddag en Dahliaprinses verkiezing
22 augustus: Spelletjesavond
24 augustus: de band Santa Rosa in feesttent
25 augustus: de band Stageline in de feesttent
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5 oktober: Wagenbouwersfeest in samenwerking met MFC de Burght.
12 oktober: Juryoverleg met Wagenbouwgroepen.
11 november: Sint Maarten
11 Muziekkorpsen 2012
Kindercorso:
Vollenhoofse Fanfare met jeugdleden
SDG St. Jansklooster
Jong Oranje IJsselmuiden
Jong Jubal Zwolle
Jeugdkorps Showband Urk
Middagcorso:
Vollenhoofse Fanfare
La Vaillante Frankrijk
Pasveerkorps Leeuwarden
Advendo Sneek
Showband Marum
Jubal Zwolle
Taptoe:
La Vaillante Frankrijk
Pasveerkorps Leeuwarden
Advendo Sneek
Showband Marum
Avondcorso:
Vollenhoofsch Fanfare wordt vervangen door Chr. Kamper Harmonie en Tamboer Korps
AMDG
La Vaillante Frankrijk wordt vervangen door Showband Urk
12 Vaststellen reglementen 2013
De reglementen liggen ter inzage.
Er is slechts een kleine aanpassing: het betreft deelname aan het kindercorso. Aanmeldingen
moeten nu uiterlijk 4 weken vóór het Corso binnen zijn i.p.v. 3 weken.
13 Wat verder ter tafel komt
1e Wagenbouwersoverleg is op woensdag 29 mei om 20.00 uur in de Burght
2e Wagenbouwersoverleg is op woensdag 30 oktober om 20.00 uur in de Burght.
Er is wederom gekozen voor een apart juryoverleg. Deze is gepland op zaterdagmiddag 12
oktober om 15.00 uur, locatie: Camping Akkertien
De voorzitter doet een ieder één consumptie kado.
H. v. Heerde vraagt of dit verslag op de website komt.
Antwoord: dit zal z.s.m. na de eerst volgende bestuursvergadering geplaatst worden.
14 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
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