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                                      Uitnodiging! 
 

 

Hierbij nodigen wij U uit voor het bijwonen van de openbare algemene 

voorjaarsvergadering. 

Deze wordt gehouden op maandag 19 februari 2018 

Aanvang : 20.30 uur 

Plaats  : Café Oud Meerlo 

 

 

Agenda: 

 

1. Opening / Mededelingen 

 

2. Notulen algemene najaarsvergadering van 11 November 2017 

 

3. Jaarverslag 

 

4. Evaluatie Carnavalsseizoen 2017/ 2018 

 

5. Rondvraag 

 

 

 

We hopen U allen te mogen begroeten. 

 

 

Namens het bestuur, 

 

Frank van de Ven      Mauk Wagemans 

Secretaris       Voorzitter 
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Notulen najaarsvergadering CV De Vöskes, zaterdag d’n elfde van d’n elfde 2017  

 

Aanwezig: 

Mauk Wagemans, Bart Kerstjens, Patrick van Soest, Prins Paul en Prinses Sietske, Frank van 

de Ven, Tim Coenders, Paul Peters, Wiel Kerstjens,  Jan Poels, Jan Buddiger, Alex Disveld, 

Frank Thijssen,  Eric Wijnhoven, Bart Vissers, Toon v. Lipzig, Wim Goumans, Pascal 

Vissers, Tom Smits, Jos Poels, Anke Voesten, Eugène Peelen, Ron Willemse, Hugo van de 

Laar, Jürgen Wijnbergen, Geert Jakobs, Wilbert Coenders, John Steeghs, Piet Wagemans. 

 

Afmeldingen: 

Jan van Lipzig, Kevin Kleeven, Gerard Gruntjes, Joris Gooren, Lucas Mooren, Sandra van 

den Berg, Anouk Kleeven, Diny Wagemans, Anneke Peeters, Jan en Annie Peeters. 

 

Opening / Mededelingen: 

• De voorzitter heet iedereen welkom in het bijzonder Prins Paul III en Prinses Sietske en 

bedankt iedereen voor zijn /  haar interesse en komst naar deze vergadering tevens aftrap 

van het hopelijk weer fantastische carnavalsseizoen. 

 

Voorstellen nieuwe leden Raad van 11: 

De voorzitter stelt de nieuwe leden van de Raad van 11 voor. Dit zijn: 

 

- Hugo van de Laar; 

- Bart Vissers; 

- Wim Goumans; 

- Ron Willemse; 

- Joris Gooren.  

 

De voorzitter heet de nieuwe leden van harte welkom en geeft aan dat wij als bestuur zeer 

verheugd zijn met hun komst. De nieuwe leden hebben het eerste jaar nog geen taken om de 

vereniging van binnenuit goed te leren kennen. Zij draaien het eerste jaar op proef mee. 

 

Notulen Voorjaarsvergadering maandag 6 maart 2017: 

De notulen zijn akkoord . 

 

Financieel verslag / benoeming kascontrole: 

Penningmeester Patrick van Soest geeft een toelichting op het financieel resultaat 2016/2017. 

Seizoen 2016/2017 is afgesloten met een goed resultaat. 

De vergadering gaat akkoord met het financieel verslag. 

 

Kascontrolecommissie: 

Aftredend is Frank Thijssen. Tot de kascommissie treedt toe Sietske Gruntjes, zij doet de 

controle van de kas van het komende seizoen met John Steeghs. 
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Halfvastenavond / Rommelmarkt: 

 

Rommelmarkt had een tegenvallende opbrengst met ca. 200 bezoekers. 

Jan Buddiger merkt op dat hij weinig PR heeft gezien in Hallo Horst aan de Maas, Peel & 

Maas en Reindonk. Dit klopt volgens Eric Wijnhoven. Er zijn wel persberichten aangeleverd 

maar ze zijn helaas niet geplaatst. Wij als bestuur hebben hier geen invloed op. 

 

Belangstelling voor Halfvastenbal nam steeds verder af. Daarom is het idee ontstaan om een 

najaarsactiviteit te organiseren met Buutredners in het najaar onder de naam Buutegewoën 

Lache. Helaas viel de kaartverkoop enorm tegen en bleek er onvoldoende animo te zijn voor 

deze activiteit. Gelukkig hebben vrijwel alles zonder kosten kunnen annuleren. 

 

PR hiervoor was wel gemaakt, maar persberichten zijn niet in de weekbladen (zie hiervoor) 

geplaatst.  

 

Verder hebben we met het organiseren van deze activiteit helaas veel concurrentie 

ondervonden van de Oktoberfesten in de regio en de Spaarkasavond. 

 

Programma seizoen 2017 / 2018 

Het programma is terug te vinden op de website www.cvdevoskes.nl onder het kopje agenda. 

 

Het programma wordt doorgenomen, waarbij wordt aangehaald: 5x11 De Vlaskop vandaag 

op 11-11-17 en D’n Dreumel op 18-11-2017. 

 

De Kammaröäj van de Vöskes stoppen ermee en stoppen ook met de winterwandeling. De 

winterwandeling gaat vooralsnog niet door. Jan Poels licht dit toe in de vergadering. De 

voorzitter bedankt namens het bestuur en alle leden de Kammaröäj voor het jarenlang 

organiseren van de winterwandeling. 

 

Onze vereniging kan deze activiteit in haar volle programma niet er bij nemen. De Dorpsraad 

is hiervoor benaderd. Ook zij geven aan zij deze activiteit er niet bij kunnen doen. 

 

Er wordt een oproep gedaan in media / gremia om de organisatie van deze activiteit over te 

nemen zodat de winterwandeling op het programma kan blijven staan. 

 

NAGEKOMEN BERICHT: DE WINTERWANDELING OP 7 JANUARI 2018 GAAT TOCH DOOR EN 

WORDT GEORGANISEERD DOOR SAMENLOOP VOOR HOOP MEERLO (EEN MIEËLDERS 

INITIATIEF ONDER DE VLAG VAN KWF)!!! 
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Rondvraag: 

 

Jan Poels: 

- Is er belangstelling voor een gemeentelijk 11/11 te organiseren? Als dat zo is dan zijn 

alle carnavalsverenigingen 1x in de 16 jaar aan de beurt om deze activiteit te 

organiseren. De voorzitter geeft aan dat in het recente verleden de interesse hiervoor 

is gepolst bij andere carnavalsverenigingen. Er is een aantal carnavalsverenigingen 

voor, maar er zijn ook nog carnavalsverenigingen dat vasthoudt aan de traditie om 

haar eigen 11/11 te blijven organiseren. 

- Reclameborden bij binnenkomst kom van Mieëldere mogen  (lees: “moeten”) eerder 

wordenweggehaald. 

- De website van onze vereniging ziet er prima uit! Complimenten! 

 

Geert Jakobs: 

- De Jeugdraad van 11 bestaat dit jaar uit 13 jongens en 14 meisjes. De jeugd heeft de 

toekomst. 

 

Voorzitter sluit de vergadering om 19.01 uur en bedankt iedereen voor zijn inbreng. En ziet 

iedereen graag terug bij de officiële opening van het Carnavalsseizoen om 19:11 uur bij het 

Vossemonument met aansluitend gezellig samenzijn in Café Oud Meerlo met muziek van de 

DJ´s Wim, Frank en diverse artiesten.  

 

Eén rondje is van de vereniging. 

 

Met vriendelijke groet, 

Secretaris Frank van de Ven. 
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