JAARVERSLAG 2018

Bestuur
Op dinsdag 21 maart 2018 was de Algemene Ledenvergadering in “De Burght” te
Vollenhove.
Aanwezig waren 23 leden, 6 bestuursleden en 3 aspirant-bestuursleden.
Afwezig met kennisgeving waren 4 bestuursleden.
Tijdens deze vergadering stelde het bestuur onderstaande mutaties voor aan de leden:
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Femke van Driel
Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Harold Meijer
Nog openstaande vacature
Reglementair aftredend en herkiesbaar: Claudia Lassche
Reglementair aftredend en herkiesbaar: Richard Dierkes
Reglementair aftredend en herkiesbaar: Johan Wichers
Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Louise Miggels
Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Thiemo Lakeman
Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Mariska Hoogstede
De leden gingen akkoord met de door het bestuur voorgestelde benoemingen.
Het bestuur kwam in de Vlasschuur twaalf keer bijeen voor een bestuursvergadering en
hield acht draaiboekvergaderingen ter voorbereiding op het corso c.q. de corsoweek.
In 2018 waren er diverse (netwerk)bijeenkomsten/overlegvormen met wagenbouwgroepen,
bloemencommissie, Gemeente Steenwijkerland, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed
Nederland en Corsokoepel.

EVENEMENTEN
Nieuwjaarsreceptie – Zaterdag 6 januari 2018
Voor de Nieuwjaarsreceptie waren alle vrijwilligers, bestuursleden en ereleden persoonlijk
uitgenodigd. Deze receptie werd voor het eerst georganiseerd. Voorzitter Han Knol bedankte
alle aanwezigen voor hun inzet en sprak de wens uit dat iedereen nog in lengte van jaren
meehelpt om te assisteren bij alle VVVV-activiteiten. Onder het genot van een hapje en een
drankje was het nog lang gezellig in “De Burght”.
Paaseieren zoeken - Maandag 2 april 2018 - 2e paasdag
Vier paashazen waren weer druk in de weer om meer dan 600 geschilderde eieren in Park
Old Ruitenborgh te verstoppen voor alle jongere basisschoolkinderen uit Vollenhove.
Een geslaagd en gezellig evenement dat weer op zijn paasbest was georganiseerd. Dit jaar
werden voor de oudere basisschooljeugd “paasspelletjes” georganiseerd in “De Burght”.
Informatiebijeenkomst Corso(week) – Woensdag 18 april 2018
Nieuw dit jaar was een informatiebijeenkomst die in “De Burght” werd georganiseerd voor
de inwoners van Vollenhove. Zij konden onder het genot van een kop koffie met hun vragen
/ opmerkingen die betrekking hadden op het corso c.q. de corsoweek terecht bij de
aanwezige bestuursleden.
Wagenbouwlocatie Jeugd
Aan “De Hagen” was ook dit jaar weer een bouwlocatie voor de jeugd beschikbaar. Een
repeterend initiatief dat voor komend jaar aan de Industrieweg mogelijk wordt gemaakt
door een subsidie van de gemeente. Het kindercorso is een belangrijk onderdeel van de
borging van ons corso voor de toekomst.
Pinksterrijden – Maandag 21 mei 2018 – 2e Pinksterdag
Ruim tweehonderd kinderen vertrokken om 10.00 uur bij “De Burght” voor de jaarlijkse rit
op de prachtig versierde tractoren en karren. De hele stoet trok traditioneel door het mooie
Vollenhove en over het glooiende Land van Vollenhove. Bij diverse stops werden de
kinderen getrakteerd op ranja, snoep en ijs. De Oldenhof werd dit jaar als tussenstop voor
het eerst aangedaan. Het Pinksterrijden voor de jeugd wordt elk jaar mede mogelijk gemaakt
door het Hervormd Groot Burger Weeshuis. De organisatie was ook dit jaar weer enorm blij
met de inzet van de chauffeurs en het ter beschikking stellen van hun rijdend materieel.
Het evenement Pinksterrijden kreeg in de maand november nog een speciale waardering, zie
verderop in dit jaarverslag.
Corsocongres Lichtenvoorde – Zaterdag 26 mei 2018
Het Corsocongres dat in 2017 in Vollenhove werd gehouden, kreeg dit jaar een goed vervolg
in Lichtenvoorde. Namens Corso Vollenhove was een delegatie van bestuursleden en
wagenbouwgroepen hierbij aanwezig. Vanuit het bestuur van de VVVV heeft Claudia Lassche
de oprichtingsakte van de Stichting Corsokoepel getekend en is daarmee aangesteld als
secretaris van de Corsokoepel. De Corsokoepel en Corsocongres vormen beide een
belangrijke bindende factor voor alle corsoplaatsen. Voor de toekomst van ons corso is het
van groot belang dat wij nauw betrokken blijven bij overkoepelende corso-activiteiten.

Voorlichting AVG – Donderdag 21 juni 2018
Vanaf 25 mei 2018 is een nieuwe Europese privacywetgeving ingegaan. Dit is de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiermee krijgen mensen meer en sterkere
privacyrechten. Wagenbouwgroepen, verenigings- en stichtingsbesturen werden door het
VVVV-bestuur van harte uitgenodigd voor deze voorlichtingsbijeenkomst over de AVG.
Gastspreker was Hans Vegter: Kwartiermaker Functionaris Gegevensbescherming.
Vrijmarkt – Zaterdag 23 juni 2018
De Vrijmarkt werd gehouden op de parkeerplaats vóór en het evenemententerrein achter
De Burght. Ongeveer 50 standhouders konden worden begroet, het was gezellig druk.
Waarschijnlijk waren er meer verkopers geweest als de Vrijmarkt op de traditioneel gezien
laatste zaterdag in juni was gehouden. Tijdens de Vrijmarkt was het mogelijk om alvast de
ledenkaarten te kopen voor het Corso, programmaboekjes waren dit jaar gratis.
Ontwerppresentatie – Zaterdag 23 juni 2018
De ontwerppresentatie van de wagenbouwers vond gedurende de gehele dag plaats in “De
Burght”. De wagenbouwers hadden weer de nodige tijd en energie gestoken in hun originele
ontwerpen, mooie maquettes en 3D-films. Zij lieten dit met trots aan het aanwezige publiek
zien. Op zondag 24 juni 2018 werd door de wagenbouwers een ontwerppresentatie
gehouden in Nieuw Clarenberg. De aanwezige senioren waardeerden deze presentatie met
applaus. Het VVVV ondersteunde deze gezellige middag met een heerlijke traktatie.
Informatiebijeenkomst Veiligheidsplan – Woensdag 25 juli 2018
Corsocoördinatoren, parcoursbegeleiders en overige functionarissen die betrokken zijn bij
de veiligheid van het corso waren hiervoor door het bestuur uitgenodigd. Het
Veiligheidsplan werd a.d.h.v. spreadsheets met de aanwezigen doorgenomen.
Open dag wagenbouwers – Zaterdag 18 augustus 2018
Op zaterdag 18 augustus was de Open Dag. Voor het tweede jaar op rij was ook er ook een
Dahliaroute. Nieuw dit jaar was de combinatie van beide. Bezoekers kregen één folder. Deze
leidde de bezoekers langs de bouwlocaties en dahliavelden. De kleurrijke route was zowel
met de fiets als met de auto te volgen. De route werd aangegeven door middel van bordjes
langs de weg en werd online gepubliceerd. De wagenbouwers lieten zich wederom van hun
beste kant zien. De bezoekers werden rondgeleid en in de corsowatten gelegd.
FEESTWEEK
Muzikale rondgang – Dinsdag 21 augustus 2018
Op de dinsdagavond werd de feestweek traditioneel geopend met de rondgang van een
drietal muziekkorpsen. Dit jaar waren Vollenhoofsch Fanfare, Irene Hasselt en Voorwaarts
Zwartsluis te gast in de straten van Vollenhove. Doelenstraat en Doelen werden als 1e
prijswinnaars van 2017 met het thema “Viva la Mexica” geëerd met een serenade van
Vollenhoofsch Fanfare.

Kindermiddag – Woensdag 22 augustus 2018
Dit jaar was wederom gekozen voor de succesformule van 2017: een springkussenfestijn in
en buiten de feesttent. De tent puilde uit van de kinderen, zij werden getrakteerd op snoep,
ranja en een ijsje. Een evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is.
Presentatie Dahliakoningin - Verkiezing Dahliaprinses – Woensdag 22 augustus 2018
Presentatrice Janine Renes opende de avond om 19.30 uur. Een enthousiast publiek kwam
op deze gezellige familie-avond af. De kandidates voor de Dahliaprinsesverkiezing stelden
zichzelf aan publiek en jury. Danscentrum Artistique zorgde voor een spectaculair optreden
tussendoor. Als “rode draad” door deze avond werd “Heel Vollenhove Bakt” gehouden. De
dahliakoningin was via een “geheime” sollicitatieprocedure gekozen en werd op deze avond
aan de Venosen gepresenteerd. Lizzy Kempers kreeg als nieuwbakken Dahliaprinses het
kroontje uit handen van haar voorgangster, Tess Dierkes. Dahliakoningin van 2017, Maaike
van der Linde, droeg het kroontje over aan Deli Winter.
Bezoek aan Nieuw-Clarenberg – Donderdagavond 23 augustus 2018
Op donderdagavond werd een bezoek gebracht aan de bewoners van Nieuw-Clarenberg.
Hier hadden ze de primeur om onze nieuwe Dahliakoningin Deli en Dahliaprinses Lizzy te
ontmoeten. Onder het genot van een kopje koffie of thee met een Venoos meisje genoten
vele ouderen van deze gezellige avond. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het
jubilerende Kerkstraat Dwijlorkest, zij bestaan dertig jaar.
Spelletjesavond voor jong en oud – Donderdagavond 23 augustus 2018
Een grote groep spelvrijwilligers en -fanaten hadden weer een mooie mix van oude en
nieuwe spelletjes opgesteld. Eddy Winter was deze avond de spreekstalmeester. Veel
kinderen en volwassenen gingen met aantrekkelijke prijzen naar huis. Het enveloppenspel
was een grote publiekstrekker: de enveloppen vonden hevig aftrek. Op deze avond werden
de prijzen bekend gemaakt van de straatversiering. Dit jaar hadden bewoners van 16 straten
zich aangemeld. Helaas heeft de aangeboden Corsotaart aan de deelnemende straten niet
het gewenste resultaat opgeleverd voor meer aanmeldingen t.o.v. voorgaande jaren. De
eerste prijs ging dit jaar naar “Rood is Liefde in de Kerkstraat”.
Rondgang langs alle bouwlocaties – Vrijdag 24 augustus 2018
Samen met de Dahliaprinses werd ’s middags een rondgang gemaakt langs als
jeugdbouwlocaties. De Dahliakoningin, de jubilarissen van het Kerstraat Dwijlorkest,
bestuursleden en een afvaardiging van Burgemeester en Wethouders brachten ‘s avonds per
touringcar een kort bezoek aan alle wagenbouwgroepen. Tijdens de bezoeken werden door
de Dahliakoningin en -prinses de startnummers uitgereikt.
Bij de familie Holweg werd tijdens de rondgang gepauzeerd en kon de delegatie genieten
van een heerlijke kop snert en andere lekkernijen. Hierna kon het gezelschap met een goed
gevulde maag weer “on tour”.

Zaterdag 25 augustus 2018
Kindercorso
De kleurrijkste dag van het jaar begon om 10.00 uur met het kindercorso. Dahliaprinses Lizz
ging vooraf aan een lange stoet originele, creatieve corsowagentjes. Het aantal
corsowagentjes is weer groter geworden, dit jaar maar liefst 14. De verwachting is dat dit de
komende jaren nog verder gaat uitbreiden. Ook de omvang van de corsowagentjes groeit.
Wie de Venose jeugd heeft, heeft zeker de toekomst! In de verschillende categorieën waren
resp. Het Kompas, ’t Jakan Kids en V-Power de winnende groepen. Vollenhoofsch Fanfare,
Jong van Limburg Stirum Band Wezep, Jong Kamper Trompetterkorps, Jong Irene Ede en
Jong Pasveerkorps Leeuwarden waren dit jaar de kwalitatief op zeer hoog niveau
musicerende korpsen. Ook de muziek is een belangrijke factor bij het kindercorso.
Middag- en avondcorso
Deli Winter opende in een prachtig met bloemstukken versierde cabriolet het middag- en
avondcorso in Vollenhove. Het weer was ’s middags redelijk, ’s avonds kwamen ons helaas
enkele regenbuien ten deel. Hierdoor was het bezoekersaantal lager dan voorgaande jaren.
Stark Wark werd de terechte winnaar van “Corso Vollenhove 2018” met “Alert” waarbij een
enorme, spiedende panter door de binnenstad manoeuvreerde. Voor deze corsogroep kon
het jaar bijna niet kapot: naast de publieks- en wagenbouwersprijs werd hun wagen
uitgeroepen tot mooiste praalwagen van Nederland in 2018. Proficiat! Tweede werd de
Vereniging met “Roadhogs”. Venomenaal completeerde de top drie met “Kappen”.
Naast de corsoliefhebbers, kwamen ook de muziekliefhebbers weer volop aan hun trekken.
Vollenhoofsch Fanfare, Drumspirit Dadizele (B), Corio Heerlen, Wilhelmina Sleeuwijk,
Excelsior Renkum en Amigo Leiden zorgden voor het muzikale topniveau. Vollenhoofsch
Fanfare werd ’s avonds vervangen door het Kamper Trompetterkorps. Tussen het middagen avondcorso werd een taptoe gehouden op het hoofdveld van sv VENO. De zaterdag werd
afgesloten met vuurwerk op het sportveld van sv VENO en een groot feest in de tent.
Op het Marten Kingmaplein vond dit jaar voor het eerst een Foodtruckfestival plaats.
Genoten kon worden van allerlei heerlijke hapjes en drankjes. Een succesformule die ook in
2019 een vervolg krijgt.
Juryoverleg – Zaterdag 13 oktober 2018
Het juryoverleg werd wederom gehouden in “De Burght”. Opkomst van zowel de
wagenbouwers als juryleden was goed te noemen. Alle juryleden hadden veel tijd en energie
gestoken in hun rapportage. A.d.h.v. een PowerPointpresentatie werden allen wagens stuk
voor stuk “behandeld”. Wagenbouwers konden gerichte vragen stellen aan de individuele
juryleden. Deze werden allemaal op een deskundige wijze beantwoord. Aan het einde van
de middag werden de juryleden bedankt en alle overige prijzen uitgereikt. De winnaars van
de meeste prijzen waren al bekendgemaakt de dag na het bloemencorso. De prijzen waren
alleen nog niet overhandigd. Dat werd nu gedaan door de voorzitter, de dahliakoningin en
aanwezige sponsoren. De wagenbouwers waren het eens met de jury, want naast de Ereprijs
ging ook de Wagenbouwersprijs naar Stark Wark. De Publieksprijs ging eveneens naar Stark
Wark, de Figuratieprijs werd toebedeeld aan De Vereniging. ’t Jakan ging met de
verlichtingsprijs aan de haal.

Frommelcorso – Zaterdag 3 november 2018
Op deze zaterdag was Vollenhove opnieuw in de ban van het Corso. Na het grote
bloemencorso in augustus was het nu namelijk alweer tijd voor de vijfde editie van het
Frommelcorso. Een optocht met door kinderen geknutselde wagentjes trok door “De
Burght”. De tribunes waren te klein voor het aantal toeschouwers. In allerijl opgetrommelde
banken en staplaatsen boden de oplossing voor het publiek dat in grote getale op dit mooie
evenement was afgekomen. Bij diverse wagentje liepen figuranten mee en net als bij het
grote corso deed ook de muziek haar intrede. Eén voor één reden de kunstwerken over een
lange catwalk. Ook het aantal corsowagentjes dat was te bewonderen, was weer meer dan
voorgaande jaren: maar liefst 26. Een deskundige jury bestaande uit Pieter Dokter, Gretha
Rook, Gerwin Voerman en Jeroen Berk, had de moeilijke taak de punten te verdelen.
Uiteindelijk mocht dahliaprinses Lizzy Kempers de ereprijs uitreiken aan ‘De Doggies met ‘De
DJ Hond’. De middag werd afgesloten met het wagenbouwersfeest “Glow in the dark”,
muzikaal omlijst door discotheek Dance Fever.
St. Maarten – Zaterdag 10 november 2018
Een sfeervol verlichte VVVV-tent, een houtkachel en warm aangeklede bestuursleden: het
decor op het Voorpoortplein voor de jaarlijks terugkerende St. Maartenviering. De
dahliaprinses en dahliakoningin kozen de mooiste lampions en de leukste liedjes. De jongens
en meisjes hadden veel energie gestopt in hun prachtige creaties en dat moest zeker
beloond worden. Het is mooi om te zien hoe creatief kinderen zijn aan de hand van een
zelfgemaakte lampion. Eigen ideetjes bedenken, uitwerken, materiaalkeuze, origineel zijn en
mooie liedje kunnen zingen.
Dag van het Immaterieel Cultureel Erfgoed – Zaterdag 24 november 2018
Het was de Dag van het Immaterieel Cultureel Erfgoed in Overijssel, waar het Vollenhoofse
Pinksterrijden werd toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.
We zijn trots dat we als vereniging de eer hebben om met twee prachtige evenementen, het
Bloemencorso en nu ook het Pinksterrijden, op deze lijst te staan.
Dankwoord
Een jaar waarin naast de reeds bestaande activiteiten ook weer nieuwe werden ontplooit.
Een cruciale rol bij de organisatie van deze evenementen ligt bij de honderden vrijwilligers.
Langs deze weg bedankt het VVVV-bestuur alle betrokkenen die aan het slagen van de
evenementen een kleine of grote steen hebben bijgedragen.
Wederom een mooi (corso)jaar voor VVVVeno en omstreken!

Peter Klappe – Secretaris
Dinsdag 26 maart 2019

