JAARVERSLAG 2016
VOLLENHOOFSE VERENIGING VOOR VOLKSVERMAKEN
Kenmerk: d.d. 15-03-2017
___________________________________________________________________
Het jaar 2016 is voor de V.V.V.V. een jaar geweest waarbij alle evenementen weer tot
tevredenheid zijn verlopen me als hoogtepunt het schitterende corso.
Bestuur
Op 15 maart 2016 was de Algemene Ledenvergadering in “De Burght” te Vollenhove.
Aanwezig waren 15 leden, 8 bestuursleden, en 1 aspirant-lid.
Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Henk Veldkamp (voorzitter)
Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Peter Baars (vicevoorzitter)
Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Wieteke Numan (penningmeester)
Het bestuur stelt voor als voorzitter: Han Knol (nu algemeen bestuurslid)
Het bestuur stelt voor als vicevoorzitter: René Vinke (nu algemeen bestuurslid)
Het bestuur stelt voor als penningmeester: Claudia Lassche (nu algemeen bestuurslid)
Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Eddy Winter
Er blijft nog 1 vacature openstaan
Alle aanwezigen zijn akkoord en daarmee is het bestuur bijna voltallig.
Het bestuur kwam 12 keer voor een bestuursvergadering bijeen.
Ook was er in 2016 overleg met onder ander de wagenbouwgroepen, bloemencommissie,
Gemeente Steenwijkerland en onze collegae van COV St. Jansklooster.
Bij het secretariaat kwamen dit jaar 200 poststukken binnen.
Evenementen 2016
Paaseieren zoeken 28 maart (2e paasdag)
Op tweede paasdag worden er altijd paaseieren gezocht op de grasvelden rondom
Oldruitenborgh. Helaas was het erg slecht weer waardoor het zoeken niet buiten kon plaats
vinden. Gelukkig konden we uitwijken naar “De Burght” en mochten we gebruik maken van
de sporthal. Hier werden allerlei verschillende spelletjes met paaseieren gedaan.
Door de weersvoorspellingen was de opkomst helaas lager dan andere jaren.
Na afloop kregen alle kinderen nog een klein presentje. Ook werden uit de ingeleverde
kleurplaten de 16 mooiste door de Dahliakoningin en Dahliaprinses gekozen. De
prijswinnaars kregen allen een mooie prijs mee naar huis.
Pinksterrijden 16 mei
Ook dit jaar stonden op tweede pinksterdag ’s morgens weer met ballonnen en slingers
versierde boerenwagens bij de Burght. De wagens waren weer op veiligheid aangepast.
Ongeveer 160 kinderen hebben weer een prachtige rit door en rondom Vollenhove gemaakt.
Er waren minder kinderen aanwezig dan voorgaande jaren, want helaas was ook het weer
op tweede pinksterdag niet echt optimaal.
Om 10:00 uur vertrok de hele karavaan richting Kadoelen. Op het land bij de camping van de
familie Rook in Kadoelen was er een stop waar gegeten en gedronken werd. In de
Poepershoek werd zoals gebruikelijk gestopt voor een bekertje ranja. Na deze stop gingen
ze weer richting de Burght in Vollenhove. Toen alle wagens stil stonden werden er ijsjes

uitgedeeld aan alle kinderen. Het Pinksterrijden voor de jeugd wordt elk jaar mede mogelijk
gemaakt door het Hervormd Groot Burger Weeshuis.
Vrijmarkt Vollenhove
Zaterdagochtend 25 juni waren de eerste verkopers al vroeg bij Old Ruitenborg, helaas was
de opkomst lager dan voorgaande jaren. We vermoeden dat dit toch te maken heeft de
online kanalen zoals de Weggeefhoek en Marktplaats.
Tijdens de Vrijmarkt was het mogelijk om alvast de ledenkaarten en programmaboekjes te
kopen voor het Corso. Er werden al heel wat kaarten verkocht.
Ontwerppresentatie
Tegelijk met de Vrijmarkt vond ook de ontwerppresentatie van de wagenbouwers plaats in
de Oranjerie. De wagenbouwers konden hier hun ontwerpen en maquettes laten zien aan
het publiek. Dit werd goed bezocht. Tevens werd de uitslag bekend gemaakt van de beste
figuratie van de afgelopen jaren: Dit was Rataplan met ’t Juttertje.
Open dag wagenbouwers 20 augustus
Bij elke wagenbouwgroep lagen de tekeningen, maquette, dahliabloemen en de gewonnen
prijzen uit het verleden uitgestald. Voor vragen of uitleg over het ontwerp of wat dan ook
werd ruim de tijd genomen. De belangstellenden werden meegenomen rond de wagen en
alle opzetstukken die op de laatste dag met behulp van kranen opgezet worden.
Wij hopen dat de toeristen en alle andere bezoekers die gekomen zijn een leuke middag
hebben gehad.
Feestweek
Dinsdag 23 augustus: Muzikale rondgang en Feestavond met X-Static
Op de dinsdagavond werd de feestweek weer geopend met de traditionele rondgang
van Vollenhoofsch Fanfare en Soli Deo Gloria door de straten van Vollenhove. De publieke
belangstelling was zoals gewoonlijk goed te noemen.
Vanaf 22:00 uur was er in de feesttent een feestavond met de band X-Static.
De opkomst bij de feestavond was gering. Veel wagenbouwers blijken het de laatste week
toch te druk te hebben om naar de feesttent te komen.
Woensdag 24 augustus: Kindermiddag
Op woensdagmiddag 27 augustus was Julians Kindershow in de feesttent. Er waren twee
voorstellingen, eerst voor de kinderen uit de onderbouw en later voor de kinderen uit de
bovenbouw. Helaas bezochten weinig kinderen de show, dit had te maken met de hoge
temperaturen. Waarschijnlijk lagen alle kinderen heerlijk in het zwembad.
Vooraf werden de kinderen voorzien van snoep en ranja en na afloop kreeg iedereen een
ijsje. Vooral het ijsje werd door de aanwezige kinderen erg gewaardeerd vanwege de
tropische temperaturen.
Woensdagavond 24 augustus: Verkiezing Dahliakoningin, Dahliaprinses en Corsoheld
Woensdagavond was het tijd voor de verkiezingsavond. Om precies 19.30 uur werd de
avond geopend door de presentatoren Janine Renes en Barry Heetebrij.
Zowel de kandidaat prinsessen als de kandidaat koninginnen moesten zich in verschillende
rondes presenteren aan het publiek en de jury.

Dit jaar vond voor het eerst de CorsoHeld verkiezing plaats. Alle wagenbouwers mochten
één man aandragen waar bezoekers op konden bieden. Door middel van een veiling konden
de wagenbouwers extra geld verdienen.
Ruth Mooiweer werd uitgeroepen tot Dahliaprinses 2016. Ze werd gekroond door haar
voorgangster Lizzy Roskam.
De Dahliakoningin is Thalissa Pleiter geworden, zij kreeg de kroon opgezet door haar
voorgangster Kirsten Lassche.
De eerste corsoheld van Vollenhove is geworden Daan Mooijweer.
Donderdagavond 26 augustus: bezoek aan Nieuw-Clarenberg
Op donderdagavond werd een bezoek gebracht aan de bewoners van Nieuw-Clarenberg.
Hier hadden ze de primeur om onze nieuwe Dahliakoningin Thalissa en Dahliaprinses Ruth te
ontmoeten. Onder het genot van een kopje koffie of thee met een Venoos meisje genoten
vele ouderen van deze gezellige avond. De avond werd door het Kerkstraatdwijlorkest
voorzien van een muzikale omlijsting.
Donderdagavond 26 augustus: 19.00 uur spelletjesavond voor jong en oud
De hele dag zijn diverse bestuursleden onder supervisie van Roel Sieders bezig geweest om
alle spelletjes klaar te zetten. Het was de hele avond gezellig druk in de feesttent
Op deze avond werden de prijzen bekend gemaakt van de straatversiering. Dit jaar hadden
bewoners van 22 straten zich aangemeld. De eerste prijs ging dit jaar naar de bewoners van
Dirk v.d. Arestraat 1 t/m 21 en G. van Rhenenlaan 23 met het onderwerp “Overijsselse
merentocht”.
Vrijdagavond 27 augustus: Rondgang langs alle bouwlocaties
Samen met de Dahliakoningin, het Kerstraat Dwijlorkest, bestuursleden en een afvaardiging
van Burgemeester en Wethouders werd een bliksem bezoek gebracht aan alle
wagenbouwgroepen. Zeer gastvrij werden wij door iedereen ontvangen en zo als elk jaar
duurde het weer tot in de kleine uurtjes. Tijdens dit bezoek werden door de Dahliakoningin
ook de startnummers uitgereikt, dit als bewijs dat de wagen werd toegelaten tot het corso.
Zaterdag 28 augustus:
Kindercorso
Een perfecte dag voor een kindercorso. Op zaterdagmorgen mocht Ruth Mooijweer om
10.00 uur in de binnenstad van Vollenhove het kindercorso openen in een mooie met
bloemenstukken versierde auto.
Rond de 400 kinderen van de verschillende scholen trokken door de straten van de
binnenstad waar vele toeschouwers hun creaties bewonderden.
Er deden 4 groepen mee in de categorie grote groepen en er waren 5 versierde
bloemenwagentjes.
Eerste in de categorie "Grote groepen" werd basisschool Het Kompas met het onderwerp
“Het Kompas gaat netjes”.
In de categorie bloemenwagentjes categorie C ging de 1e prijs naar De Neefjes met het
onderwerp “Ridders”.
In de categorie D ging de 1e prijs bij de bloemenwagentjes naar V-Power met “ Trick or
Treat”.

Het kindercorso werd begeleid door maar liefst 5 korpsen: Vollenhoofsch Fanfare samen met de
jeugd, Soli Deo Gloria St. Jansklooster, Jong Van Limburg Stirum band Wezep, Jong AMDG Kampen
en Jong Urk
Middag- en avondcorso
Thalissa Pleiter opende in een prachtig met bloemstukken versierde Mercedes cabriolet het
middag- en avondcorso in Vollenhove.
Wagenbouwgroep Fatal Attraction is winnaar Corso Vollenhove 2016 geworden.
Zij hebben voor het derde jaar op rij de ereprijs gewonnen. Dat betekent dat ze de
wisselbeker mogen houden. Dit jaar maakten ze indruk op publiek en jury met de enorme
creatie ‘Generaties’. De tweede prijs was voor Twee Nijenhuizen met ‘Exodus’ en de derde
prijs werd gewonnen door Nameless met ‘Medicijnman’.
De volgende muziekkorpsen waren aanwezig tijdens het corso:
’s Middags: Vollenhoofsch Fanfare, Van Limburg Stirum Band Wezep, Pasveer Leeuwarden,
Advendo Sneek, Kamper Trompetter Korps en Rijnmondband Schiedam.
Taptoe: De volgende korpsen gaven hier acte de présence: Pasveer Leeuwarden, Advendo
Sneek, Kamper Trompetter Korps en Rijnmondband Schiedam. De taptoe werd druk bezocht.
‘s Avonds: Van Limburg Stirum Band Wezep, Pasveer Leeuwarden, Advendo Sneek, Kamper
Trompetter Korps, Rijnmondband Schiedam en Showband Urk
Terwijl het weer ’s middags nog zo goed was, kwam er ’s avonds toch nog een flinke
onweersbui de kant van Vollenhove op. Vanwege het naderende onweer moest het corso
helaas worden stilgelegd. Het was een lastige beslissing, maar achteraf gezien een juist
besluit. Gelukkig hebben de meeste mensen toch kunnen genieten van een sfeervolle en
droge eerste ronde. De organisatie en wagenbouwers kunnen ondanks het abrupte einde
van het avondcorso toch terugkijken op een geslaagd corso.
Ook de Gemeente Steenwijkerland draagt het corso een warm hart toe. Gemeente
Steenwijkerland heeft het corso van Vollenhove bestempeld tot “5 sterren evenement”. Een
benoeming om trots op te zijn. De juryleden die uit alle windstreken van Nederland komen,
zoals Zundert en Valkenswaard, vinden het niveau nog altijd stijgen. Niet alleen het ontwerp,
uitwerking idee en afwerking van de corsowagens maar ook de figuratie en verlichting wordt
steeds professioneler.
De prijzen voor de figuratie, verlichting, aanmoediging, de wagenbouwersprijs en de
publieksprijs worden tijdens het wagenbouwersfeest in september uitgereikt.
De zaterdag werd afgesloten met groot feest in de tent. De band Jet Set liet tot in de kleine
uurtjes flink van zich horen.
Wagenbouwersfeest zaterdag 24 september:
Op de laatste zaterdag van september werden de laatste prijzen uitgereikt aan de
wagenbouwers.
Dit jaar kon er online worden gestemd op de Publieksprijs. Van de 650 stemmen ging het
grootste deel uiteindelijk naar De Vereniging. Het publiek koos ‘Iron Man’ als favoriet.
De meeste prijzen werden veroverd door corsogroep Nameless. De jury vond hun
‘Medicijnman’ het mooist verlicht tijdens het Avondcorso en dat leverde de groep de
Verlichtingsprijs op. Ook de Wagenbouwersprijs was voor Nameless. Bij de Figuratieprijs

ging Twee Nijenhuizen er met de winst vandoor. Zij kregen deze prijs voor alle figuratie op
en rond de praalwagen ‘Exodus’.
De muziek werd verzorgd door een professionele DJ en ook dit jaar was het thema
Oktoberfest.
Juryoverleg zaterdag 8 oktober:
Ook dit jaar was er een juryoverleg bij ‘t Akkertien op de Voorst. De wagenbouwers hadden
weer de mogelijkheid om vragen te stellen aan de jury. Dit wordt altijd erg goed ontvangen
zowel door wagenbouwers als door de juryleden. De juryleden lichten graag hun
opmerkingen toe en zo wordt er veel informatie uitgewisseld.
Frommelcorso vrijdag 14 oktober:
Wekenlang werd eraan gewerkt en vrijdag 14 oktober was het dan zover. De kinderen van
de basisscholen uit Vollenhove toonden hun creaties voor het Frommelcorso aan publiek en
jury. Maar liefst 32 wagentjes, allen versierd met frommels van crêpepapier, reden langs het
enthousiaste publiek. De grote winnaars waren de leerlingen van de Sint Martinusschool. De
groep Power 2016 kreeg de eerste prijs voor hun wagentje ‘The Lion King’.
Tweede werd de groep De Monsterjagers en de derde prijs ging naar M&M. Ook was er een
figuratieprijs en die werd gewonnen door De Magiërs met ‘Harry Potter’.
De jeugd ging dansend en zingend de herfstvakantie in, want na afloop van de optocht werd
er een Wagenbouwersfeest georganiseerd in samenwerking met Dance Fever.
Op zaterdagmorgen 15 oktober was er ook nog een tentoonstelling van alle kunstwerkjes in
De Burght. De V.V.V.V. die samen met de Brede School Vollenhove dit evenement
organiseert kijkt tevreden terug op deze derde editie van het Frommelcorso
Sint-Maarten vrijdag 11 november:
Op 11 november werd St. Maarten gevierd. Dit jaar stond de V.V.V.V. op het Voorpoortplein.
Massaal werden we toegezongen door plaatselijke kinderen. Velen hadden de moeite
genomen om thuis of op school de meest vrolijke en kleurrijke lampions te maken.
Alle kinderen kregen een traktatie van de V.V.V.V.
Door de dahliaprinses en dahliakoningin werden de mooiste lampions en de leukste liedjes
gekozen. De kinderen die gewonnen hebben kregen op een later tijdstip de prijzen
uitgereikt.
Dankwoord
Het bestuur van de V.V.V.V. heeft ook in 2016 beslist niet stilgezeten. Gezien alle activiteiten
die georganiseerd worden kan het bestuur niet zonder de vele vrijwilligers. Hierbij willen wij
dan ook graag alle betrokkenen bedanken, die aan het slagen van de evenementen een
steentje hebben bijgedragen.
2e secretaris, Claudia Lassche

