Verslag Algemene Ledenvergadering V.V.V.V. d.d. 19 maart 2014, aanvang: 20:00 uur
Vergaderlocatie: MFC de Burght te Vollenhove
Aanwezig:
Henk Veldkamp (HV) Voorzitter, Gretha Rook (GR) Secretaris, Wieteke Numan (WN)
Penningmeester, Lubbert Roskam (LR) Vicevoorzitter, Egbert Schurink (ES), Peter
Baars (PB ), René Vinke (RV), Harry Schuurman (HS), Elina van Benthem (EvB)
aspirant bestuurslid Han Knol (HK)
Afwezig met kennisgeving: Theo Winter (TW), Dagny Vis (DV),
Aanwezig: 29 leden, 9 bestuursleden en 1 aspirant bestuurslid
01 Opening en vaststellen agenda
HV opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
Een speciaal welkom is er voor aspirant bestuurslid Han Knol
Ook een speciaal welkom voor erelid W. Rachers.
Agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
02 Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 27 maart 2013
Verslag wordt zonder op- of aanmerkingen ggk.
03 Jaarverslag 2e secretaris 2011
Het jaarverslag wordt voorgelezen door RV en hierover zijn geen vragen en/of opmerkingen.
04 Mededelingen
Corso 2014 is weer de laatste zaterdag van augustus ( 30-8-2014)
HV geeft stand van zaken Vlasschuur weer, 4 huurders die een plek willen op deze locatie, te
weten: VVVV, het Skutien, Skoep, de Vereniging, Fatal Attraction. Huurprijs wordt
evenredig naar gebruikte m2 verdeeld.
De prijsuitreiking zal dit jaar worden verricht door Burgemeester v.d. Tas.
WWG zal per direct sponsoring van het Corso vanwege overheidsbepalingen beëindigen.
De VVVV is in het najaar van 2013 gestart met diverse werkgroepen om diverse zaken eerder
aan te pakken en om gericht met oplossingen te komen die tijdig voorbereid moeten worden.
Voorbeelden hiervan zijn; Voortgang Corso, Stimulering Jeugd, gesprekken WBG,
Sponsoring/reclame binnen en buiten parcours/ sponsorboek, Feestweek 2015 (jubileumjaar),
Veiligheidsplan, Verzekeringen, Tribunes, Drukwerk
Vele zaken zijn inmiddels opgestart en lopen naar ieders tevredenheid.
De Vrienden van het Corso, bestaande uit een groep oud-bestuursleden, willen het bestuur
ondersteunen met het regelen van een aantal zaken die veel tijd in beslag nemen.
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05 Financieel verslag 2013, begroting en contributie 2014
WN geeft toelichting op het financiële verslag en de begroting.
Over 2013 is een winst geboekt van ca. € 25.000,00 en deze is grotendeels tot stand gekomen
door het vele publiek wat we door het fantastische weer hebben mogen ontvangen. Daarnaast
is het bestuur nog steeds bezig om kritisch te blijven op de uitgaven en dat werpt zijn
vruchten af.
Een deel van de winst zal geïnvesteerd worden in verbeteringen voor het Corso, hierbij valt te
denken aan het stimuleren van jeugdgroepen en hier is maximaal € 5.000,00 voor
gereserveerd. Ook wordt het mogelijk gemaakt om onder strikte voorwaarden een lening aan
te vragen door WBG van maximaal € 3.000,00 die significante verbeteringen voor de wagen
en /of het Corso op moet leveren. Het restant van de winst zal aan de reserves toegevoegd
worden om het eigen vermogen op peil te houden.
Ook dit jaar zal er weer zeer kritisch naar de uitgaven gekeken worden, daar we momenteel
met teruglopende sponsorgelden hebben te maken.
Wijziging contributie:
Voorstel is om de ledenkaart voor volwassenen op € 10,00 te laten, en de kinderkaarten naar
€ 2,50 terug te brengen. ( was € 3,00 )
De toegangskaarten voor volwassenen naar € 7,50 (was € 7,00 ) en de kinderkaarten naar
€ 2,50 ( was € 3,00 )
e.e.a. heeft te maken met het wisselgeld en eenvoudiger rekenen bij de kassa.
Deze wijzigingen hebben noch een financieel voordeel nog een financieel nadeel.
De vergadering gaat akkoord met deze wijzigingen.
06 Benoeming kascommissie
A.N.van Benthem en Wim Schrijver hebben de boeken bij de penningmeester gecontroleerd
en kwamen tot de conclusie dat alle zaken wederom dik in orde zijn. Derhalve wordt WN
gedechargeerd.
A.N. van Benthem is aftredend als kascommissielid en wordt vervangen door A. Zwemer.
07 Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Lubbert Roskam
Het bestuur stelt voor als vicevoorzitter Peter Baars ( nu Algemeen bestuurslid )
Reglementair aftredend en herkiesbaar: Egbert Schurink ( Algemeen bestuurslid )
Reglementair aftredend en herkiesbaar: Gretha Rook ( Secretaris )
Reglementair aftredend en herkiesbaar: René Vinke ( 2e Secretaris )
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Harry Schuurman ( Algemeen bestuurslid )
Het bestuur stelt voor als Algemeen bestuurslid Han Knol.
HK stelt zich in het kort aan de vergadering voor.
De vergadering gaat akkoord met bovenstaande.
Momenteel is er nog één vacature en de vergadering wordt opgeroepen om met kandidaten te
komen.
Lubbert Roskam wordt benoemd tot Erelid van de VVVV en ontvangt van de voorzitter een
welgemeend dankwoord en een bos bloemen voor zijn tomeloze en belangeloze inzet.
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08 verslag PR Commissie
I.v.m. afwezigheid van DV ( PR cie lid namens bestuur ) geeft HV kort weer wat de PR
commissie het afgelopen jaar heeft gedaan:
2013:
Bewust is er gekozen voor het regelmatig adverteren in een straal van 30 km voor het
aantrekken van regionaal publiek.
Corso TV is opgericht en is met regelmaat op o.a. You Tube terug te vinden en wordt veelal
gedeeld via Facebook.
De Dahliakoningin heeft regelmatig stukjes in de Nieuwsbode geschreven ter informatie wat
haar zoal door het jaar heen als Koningin overkomt.
De PR Commissie is dit jaar keurig binnen het gestelde budget gebleven, mede door slim
advertentieruimte in te kopen.
2014:
Ook dit jaar zal Corso TV doorgaan waar ze in 2013 mee is gestart.
Het drukwerk zal dit jaar door Brugmedia te Kampen verzorgt worden.
Het programmaboekje en de leden/toegangskaarten zullen een andere vormgeving krijgen.
Posters en flyers zullen i.c.m. Corso Sint Jansklooster rond gebracht worden, wat ook weer
een besparing oplevert.
09 Activiteitenprogramma 2014
21 april: Paaseieren zoeken 10.00 uur vanaf OBS de Voorpoort
9 juni: Pinksterrijden 10.00 uur MFA de Burght
21 juni: Vrijmarkt Park Old Ruitenborgh
21 juni: Presentatie ontwerpen Corsowagens in de Oranjerie
28 juni: Waterspeldag bij de Haven
23 augustus: Open dag Wagenbouwgroepen
26 augustus: Muzikale rondgang en daarna Dahliakoningin verkiezing 20.15 uur
27 augustus: Kindermiddag 14.00 uur en Dahliaprinses verkiezing 19.30 uur
28 augustus: Spelletjesavond jong en oud 19.30 uur
30 augustus: de band Jet Set in feesttent
31 augustus: de band Stageline in de feesttent
4 oktober: Wagenbouwersfeest in samenwerking met MFC de Burght.
11 november: Sint Maarten
10 Muziekkorpsen 2014
Kindercorso:
Vollenhoofse Fanfare met jeugdleden
SDG St. Jansklooster
Jong Oranje IJsselmuiden
Jong van Limburg Stirum Wezep
Jong Kamper Trompetterkorps

Verslag VVVV d.d. 19-03-2014 ALV

-3-

Middagcorso:
Vollenhoofse Fanfare
Advendo Sneek
Rodemis Duitsland
Van Limburg Stirum Wezep
Kamper Trompetterkorps
Oranje IJsselmuiden
Taptoe:
Advendo Sneek
Rodemis Duitsland
Van Limburg Stirum Wezep
Kamper Trompetterkorps
Avondcorso:
Vollenhoofsch Fanfare wordt vervangen door Showband Urk
11 Vaststellen reglementen 2014
PB laat de wijzigingen, die veelal besproken zijn tijdens de individuele gesprekken met bijna
alle WBG, zien door middel van een presentatie.
Deze aangepaste reglementen worden binnenkort door PB aan alle WBG verstuurd en komen
ook op de website te staan.
12 Wat verder ter tafel komt
1e Wagenbouwersoverleg is op woensdag 28 mei om 20.00 uur in de Burght
2e Wagenbouwersoverleg is op woensdag 5 november om 20.00 uur in de Burght.
Ook in 2014 is er een apart juryoverleg. Deze is gepland op zaterdagmiddag 11 oktober om
15.00 uur, locatie: nog nader te bepalen.
De voorzitter doet een ieder één consumptie kado.
13 Rondvraag
Frank Jansen: wat is de planning v.w.b. het optimaliseren van de website?
Antw.: het bestuur onderkent deze problemen en er worden gesprekken gevoerd met de
uitvoerenden om tot actuelere en uitgebreidere informatie te komen op deze site.
14 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
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