Verslag Algemene Ledenvergadering V.V.V.V. d.d. 21 maart 2017, aanvang: 20.00u,
locatie: MFC de Burght te Vollenhove
Aanwezig:
Namens het bestuur: Han Knol (HK) voorzitter, Gretha Rook (GR) secretaris, Claudia Lassche
(CL) penningmeester, Elina van Benthem (EvB), Rene Vinke (RV) Egbert Schurink (ES), Johan
Wichers (JW), Richard Dierkes (RD), Eddy Winter (EW) en aspirant bestuursleden Peter Klappe
(PK), Dick Jongman (DJ), Fokko Winters (FW), Femke van Driel (FvD) en Miriam Strijk (MS) .
Aantal leden: 33
Afwezig met kennisgeving: Harold Meijer (HM)

1. Opening en vaststellen agenda
HK opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom is er voor
erelid Wicher Raggers Ons andere erelid Lubert Roskam is helaas door ziekte verhinderd.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 15 maart 2016.
Verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Notulist wordt hiervoor bedankt.
3. Jaarverslag 2016
Het jaarverslag is een PowerPointpresentatie en CL heeft hier een begeleidend woordje bij. Het
jaarverslag staat ook op de website.
4. Mededelingen
• Op 20 mei 2017 zal de VVVV het corsocongres organiseren. Deze zal plaatsvinden in de
Burght. Hiervoor zullen ongeveer 25 Corso organisaties (bloemen en fruit, varend en
rijdend) worden uitgenodigd.
• Het Frommelcorso gaat zoals het nu lijkt niet door. In plaats daarvan komt een
corsoacademie van ongeveer 6 middagen. De werkgroep is druk met de
voorbereidingen hiervoor.
• De vrijmarkt zal dit jaar niet in het park zijn maar rondom de Burght. De
maquettepresentatie zal in de Burght zijn.
• Op verzoek van de wagenbouwers (wagenbouwersoverleg) worden de extra prijzen
uitgereikt op de zondag na het corso in de feesttent. De wagenbouwersprijs zal worden
uitgereikt met het Juryoverleg.
5. Financieel verslag 2016, begroting en contributie 2017
Dit alles was te volgen via de beamer. CL geeft toelichting hierbij; 2016 is afgesloten met een
positief resultaat.
Het bezoekersaantal was wat lager dan de afgelopen jaren. We hebben subsidies
binnengekregen vanuit het KIEN. Voor komend jaar rekening gehouden met extra kosten zoals
verzekeringen, muziekkorpsen en tribunes. Het resultaat van het Corsocongres graag toe te
voegen aan het eigen vermogen. De aanmoedigingsprijs is afgelopen jaar niet uitgekeerd. Het
wagenbouwersfeest komt te vervallen en staat daardoor niet op de begroting.
6. Benoeming kascommissie
De kascommissie bestond afgelopen jaar uit Henk Veldkamp (HV) en Rick Hendrickx (RH). RH
deelt mee dat alles er goed uit zag en de penningmeester gedechargeerd wordt.
RH is aftredend en HV gaat nog 1 jaar door. Klaas Boes stelt zich beschikbaar.

7. Aanpassing prijzengeld
Cl geeft hier uitleg over.
Reden voor de aanpassingen zijn: een gelijke startpremie voor alle wagenbouwgroepen na de
technische keuring(eerder geld beschikbaar).Meer helderheid. Het doel van de aanpassing is
meer zekerheid te geven. De verschillen worden kleiner.
De wagenbouwgroepen hebben tijdens het wagenbouwoverleg de aanpassing goedgekeurd en
ook de vergadering gaat akkoord.
Vanuit de vergadering komt de vraag of de Ratopot blijft. CL geeft hier op het antwoord dat die
er nog steeds is. Ook als er wagens stoppen en er dus minder wagens zijn, blijft de pot. Het
prijzengeld wordt dat meer per wagen.
8. Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend en herkiesbaar: Han Knol (voorzitter)
Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Gretha Rook (secretaris)
Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: René Vinke (vice-voorzitter)
Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Egbert Schurink (algemeen bestuurslid)
Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Elina van Benthem (algemeen bestuurslid)
Nog openstaande vacature
Het bestuur stelt voor als vice-voorzitter: Richard Dierkes (nu algemeen bestuurslid)
Het bestuur stelt voor als secretaris: Peter Klappe
Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Dick Jongman
Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Fokko Winters
Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Femke van Driel
Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Miriam Strijk
RV,ES,GR en EvB worden door HK bedankt voor hun jarenlange inzet.
9. Verslag PR commissie
EvB licht toe: de commissie bestaat uit 9 leden. Zij vergaderen 1 x in de maand. Dit jaar gaan
we samenwerken met Conseptum uit Genemuiden.
Promotie materiaal zal bestaan uit flyers en posters, borden lang diverse wegen en een
billboard langs de A28.
Social media weer inzetten.
RTV Oost komt weer filmen. Ook zal Corso tv weer opname maken( You Tube).
En in punt 10 zal het nieuwe logo/huisstijl gepresenteerd worden en zal na afloop van de
vergadering aangepast worden op de sociale media.
10. Presentatie nieuw logo/huisstijl
EvB vertelt dat er voor een nieuwe huisstijl is gekozen, de oude viel weg op bv posters doordat
deze druk en kleurrijk was. De nieuwe huisstijl is hip en modern en bestaat uit een kleur:
groen.
Dit alles wordt geïntroduceerd met een filmpje gemaakt door Marieke Tromp( lid pr com).
De vraag vanuit de vergadering is of er ook kijkcijfers bekent zijn van RTV oost. We hebben
deze niet bij de hand en zullen hier navraag over doen. De corsouitzendingen van de 5
regionale zenders was een groot succes en zal dit jaar ook weer gebeuren.
11. Activiteitenprogramma 2016

•
•
•
•

maandag 17 april: Paaseieren zoeken om 10 uur in Park Oldruitenborgh. Start
Peuterspeelzaal.
zaterdag 20 mei: Corsocongres in de Burght. Valt samen met opening Voorpoortplein is
dat erg. Nee het zal elkaar niet storen, het corsocongres is alleen voor genodigden.
maandag 5 juni: Pinksterrijden om 10. 00 uur vertrek bij de Burght
zaterdag 24 juni: Vrijmarkt en tevens is presentatie van de ontwerpen

•
•
•
•
•
•
•
•

zaterdag 19 augustus: Open Dag Wagenbouwers
dinsdag 22 augustus: Muzikale rondgang
woensdag 23 augustus: Kindermiddag (nog niet bekend)
woensdagavond 23 augustus: Dahliaprinses, Dahliakoningin en corsoheld verkiezing om
19.30 uur
donderdag 24 augustus: Spelletjesavond voor jong en oud om 19.00 uur
zaterdag 26 augustus: ’s Avonds de band Xclusive Live in de feesttent
zondagmiddag 27 augustus: Wagenbouwersfeest met de band Stage-line vanaf 13.30 uur.
woensdag 11 november: Sint Maarten.

Muziekkorpsen corso 2017
RD geeft uitleg
Kindercorso:
Vollenhoofsch Fanfare met jeugdleden
Soli Deo Gloria St. Jansklooster
Jong AMDG Kampen
Jong Kamper Trompetter Korps
Jeugdkorps Bernhard Amersfoort
Middagcorso:
Vollenhoofsch Fanfare
Dutch Pipes and Drums Tilburg
Advendo Sneek
KTK Kampen
Drumspirit Belgie
Beatrix Hilversum
Taptoe:
Advendo Sneek
KTK Kampen
Drumspirit Belgie
Beatrix Hilversum
Avondcorso:
AMDG Kampen vervangt Vollenhoofsch Fanfare
Met de dweilorkesten komt het goed!! geeft RD aan.
12. Vaststellen reglementen 2017
PK geeft toelichting.
De aangepaste regelementen staan op de website. De aanpassingen zijn o.a. het prijzengeld
en er zijn jaartallen ne namen verwijderd. Zo wordt het meer algemeen gehouden.
13. Wat verder ter tafel komt
Henk Veldkamp vraagt of men nog nadenkt over het idee vanuit 2 kanten te starten met het
corso.
Antw: Dit is besproken in een wagenbouwersoverleg en het ligt in de week. Dit jaar zal het in
ieder geval niet gebeuren.
Piet Triou verneemt dat de kwaliteit van de straatversiering minder wordt. Misschien een idee
om het prijzengeld hiervoor aan te passen. We nemen dit mee naar de bestuursvergadering.
14. Rondvraag en sluiting
HK bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

