
Verslag Algemene Ledenvergadering V.V.V.V. d.d. 15 maart 2016, aanvang: 20.00u, 

locatie: MFC de Burght te Vollenhove 

 

Aanwezig: 

Namens het bestuur: Henk Veldkamp (HV) voorzitter, Gretha Rook (GR) secretaris, Han Knol 

(HK), Elina van Benthem (EvB), Rene Vinke (RV), Claudia Lassche (CL), Richard Dierkes (RD), 

Harold Meijer (HM) en aspirant bestuurslid Eddy Winter (EW). 

Aantal leden: 15 

 

Afwezig met kennisgeving: Wieteke Numan (WN) penningmeester, Peter Baars (PB) 

vicevoorzitter, Egbert Schurink (ES) en Johan Wichers (JW). 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

HV opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom is er voor 

ereleden Lubbert Roskam en Wicher Raggers. 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 17 maart 2015  

Verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

 

3. Jaarverslag 2e secretaris 2015 

Het jaarverslag wordt voorgelezen door CL, begeleid door een powerpoint presentatie.  

 

4. Mededelingen 

• Werkgroep stimuleren jeugd is heel actief, met name met het frommelcorso. Via 

Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed hebben we een subsidie ontvangen van € 5.000 

voor het stimuleren van de jeugd. Ook levert dit publiciteit op. 

• Dit jaar rijden er 12 wagens mee tijdens het corso (TinTin is gestopt).  

• Er komt dit jaar een extra tribune aan de Doelenstraat (op de nieuwe parkeerplaats). 

Overige tribunes blijven gelijk. 

• Waterspeldag gaat dit jaar niet door. 

 

5. Financieel verslag 2015, begroting en contributie 2016 

CL geeft toelichting omdat WN afwezig is; 2015 is afgesloten met een positief resultaat. Meer 

bezoekers gehad en kosten bleven veelal binnen begroting. De opbrengsten van de 

advertenties waren iets gestegen, maar minder dan begroot. Voor de kinderactiviteiten was er 

minder sponsoring. Op de spelletjesavond was het opvallend rustiger. 

Voor de jeugd zijn er extra onderstellen beschikbaar gesteld en het prijzengeld is iets 

gestegen. Er is geïnvesteerd in kassa's met pinmogelijkheid. De programmaboekjes waren iets 

duurder dit jaar doordat het een extra dik jubileumnummer was. Er was een extra activiteit 

voor de ouderen dit jaar op de vrijdagmiddag. Het bestuur is afgelopen jaar in nieuwe outfits 

gestoken. 

Het voorstel is om het positieve resultaat toe te voegen aan de reserves. Het voorstel wordt 

goedgekeurd. 

Prijs ledenkaarten blijft gelijk. Prijs combikaart gaat in 2016 omhoog van € 11 naar € 12,50. 

Vergadering gaat akkoord. 

 

6. Benoeming kascommissie 

De kascommissie bestond afgelopen jaar uit Arjan Zwemer (AZ) en Rick Hendrickx (RH). RH 

deelt mee dat alles er goed uit zag en de penningmeester gedechargeerd wordt.  

AZ is aftredend en RH gaat nog 1 jaar door. Henk Veldkamp stelt zich beschikbaar (is dan geen 

bestuurslid meer). 

 

Mededeling voor de pauze: koffie en thee op kosten V.V.V.V. en na afloop ook 1 consumptie. 

 

7. Bestuursverkiezing 

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 nieuwe algemeen bestuurslid: Eddy Winter. 

Alle aanwezigen zijn akkoord en daarmee is het bestuur bijna voltallig: er is nu nog 1 vacature. 

De voorzittershamer wordt door HV officieel aan HK overgedragen. HV wordt bedankt voor zijn 

inzet in de afgelopen 10 jaar met een bloemetje en een toespraak van HK. HV bedankt de 

leden en wagenbouwers voor de mooie jaren. HK stelt zichzelf voor en hoopt op een 

vruchtbare samenwerking. HK leidt de vergadering verder. 

 

8. Verslag PR commissie 

EvB licht toe: Wisseling in commissieleden. Nu 8 personen in commissie. Taken zijn goed 

verdeeld. Ook dit jaar gaan we weer samenwerken met BCO-reclamebureau. Inhoud boekje zal 

weer vernieuwd worden. Kosten moeten iets omlaag en het boekje wordt weer wat kleiner (er 

is afgelopen jaar minder verkocht).  

Ook dit jaar gebruiken we weer ledenbandjes. Dit zal dit jaar goed worden af gestemd met 

COV. Ook weer online verkoop; deze start in juni. 

Ook overig drukwerk (flyers en posters) en ook weer een ansichtkaart. Dit jaar ook richten op 

Steenwijk, Emmeloord en andere grote omliggende plaatsen. 

Social media weer inzetten. Bereik wordt steeds groter. 

RTV Oost komt waarschijnlijk ook weer filmen. Omroep Max is te duur. Met RTV Oost 

binnenkort om tafel. 

 

9. Activiteitenprogramma 2016 

• Maandag 28 maart: Paaseieren zoeken in het bos. Start 10u bij de peuterspeelzaal. 

• Maandag 16 mei Pinksterrijden. Start 10u bij de Burght.  

• Zaterdag 25 juni Vrijmarkt in park Oldruitenborgh. Tevens is er dan de presentatie van 

de ontwerpen door de wagenbouwgroepen in Oldruitenborgh of de Oranjerie. 

• Zaterdag 20 augustus Open dag wagenbouwers. 

• Dinsdag 23 augustus Muzikale rondgang en opening feestweek in de feesttent met  

X-static. 

• Woensdag 24 augustus Kindermiddag in de feesttent om 14.00uur. Om 19.30uur 

verkiezing van de Dahliaprinses én de Dahliakoningin. 

• Donderdag 25 augustus Spelletjesavond in de feesttent om 19.00uur.  

• Zaterdag 27 augustus na het avondcorso in de feesttent: Jet Set. 

• Zondag 28 augustus de band Stageline in de feesttent vanaf 14.00uur. 

• Zaterdag 24 september Themafeest i.s.m. de Burght/uitreiking extra prijzen. 

• Vrijdag 11 november Sint Maarten 

 

Muziekkorpsen 2016 worden meegedeeld door RD: 

• Kindercorso: Vollenhoofsch Fanfare met jeugdleden, Soli Deo Gloria Sint Jansklooster, 

Jong VanLimburgStierum Wezep, Jong ADMG Kampen en Jong Urk. 

• Middagcorso: Vollenhoofsch Fanfare, VLS Wezep, Pasveer Leeuwarden, Advendo Sneek, 

Kamper Trompetter Korps en de Rijnmondband uit Schiedam. 

• Taptoe: Pasveer Leeuwarden, Advendo Sneek, KTK, Rijnmondband. 

• Avondcorso: Als middagcorso, alleen vervangt Showband Urk dan Vollenhoofsch 

Fanfare. 

 

10. Vaststellen reglementen 2016 

De reglementen liggen op de tafels ter inzage. RV licht toe. De reglementen zijn vooral 

vereenvoudigd en er zijn een paar wijzigingen. Er is nu minder voor interpretatie vatbaar. 

Samen met wagenbouwers gedaan. 

Verzekering is grootste wijziging. Alle wijzigingen zijn in het wagenbouwersoverleg 

goedgekeurd. Bij kindercorso is de groepenindeling gewijzigd: A: kleine groepen zonder 

wagen, B: Grote groep (indien wagen, dan als onderdeel van het thema), C: kleine wagen 

(<12500 bloemen), D: grote wagen (>12500 bloemen). 

De reglementen worden goedgekeurd.  

 

 



11. Wat verder ter tafel komt 

PB is verlaat door file en kan niet meer aanwezig zijn om afscheid te nemen. WN is er ook niet 

om afscheid te nemen. Wordt op een later tijdstip gedaan. 

 

12. Rondvraag en sluiting 

EvB heeft nog een filmpje “Aftermovie corso” laten zien. 

HK bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 

 


