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                                      Uitnodiging! 
 

 

Betreft: Algemene ledenvergadering. 

 

 

Hierbij nodigen wij U uit voor het bijwonen van de algemene najaarsvergadering. 

Deze wordt gehouden op Maandag 11 november 2019 

Aanvang : 19.11 uur 

Plaats  : Café Oud Meerlo 

 

 

Agenda: 

 

1. Opening / Mededelingen 

 

2. Notulen algemene voorjaarsvergadering van maandag 11 maart 2019 

 

3. Financieel verslag / benoeming kascontrole 

 

4. Overlijdensadvertentie in klokske ipv dagblad 

 

5. Programma seizoen 2019 / 2020 

 

6. Rondvraag 

 

 

We hopen U allen te mogen begroeten. 

 

Aansluitend zal rond 20:11 uur het carnavalsseizoen worden geopend bij het 

Vossemonument, 

 

Daarna trappen we om 20.41 uur het carnavalsseizoen 2019-2020 samen af in Café Oud 

Meerlo met muziek van de DJ´s Wim, diverse (lokale) artiesten. 

 

 

Namens het bestuur, 
 

Frank van de Ven       Mauk Wagemans 

Secretaris        Voorzitter  
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Notulen voorjaarsvergadering CV De Vöskes, maandag 11 maart 2019 in Café Oud Meerlo 

 

Aanwezig: 

Mauk Wagemans (voorzitter), Bart Kerstjens (Vorst), Frank van de Ven (secretaris), Patrick van Soest 

(penningmeester), Koen Voesten (Prins Koen den Urste), Joris Gooren (Adjudant), Nick Arts 

(Adjudant), Frank Thijssen, Tom Smits, Pascal Vissers, Paul Peters, Geert Jakobs, Bart Vissers, Jan 

van Lipzig, Toon van Lipzig, Alex Disveld, Eric Wijnhoven, Eugène Peelen, Tim Coenders, Toon 

Thijssen, Jan Poels, Jan Buddiger, Wilbert van de Laar, Jürgen Wijnbergen, Christien Jilesen-Cox 

 

Afmeldingen: 

Anouk Kleeven, Piet & Diny Wagemans, Sandra van den Berg, Anneke Peters, Mia Coenders, Ton 

Smolders, Anke Voesten, Chris en Kitty Volleberg. 

 

Afwezig (zonder afmelding): 

Hugo van de Laar, Ron Willemse, Kevin Kleeven, Wim Goumans 

 

Opening/Mededelingen: 

• De voorzitter opent de vergadering op 20.35 uur heet iedereen welkom en bedankt iedereen die 

op een of andere manier een bijdrage heeft geleverd aan een geslaagde Carnaval in een klein 

maar mooi dorp als Meerlo. We mogen hier met recht trots op zijn! 

• De voorzitter bedankt stoppende leden van de Raad en/of het bestuur, Wilbert van de Laar, 

Eugène Peelen, Jan van Lipzig (zie ook punt bestuurssamenstelling hierna); 

• De voorzitter verwelkomt nieuw bestuurslid Ton Smolders (zie ook punt bestuurssamenstelling 

hierna). 

 

Notulen Najaarsvergadering zaterdag 11 november 2018 

 

De notulen zijn akkoord. 

 

Jaarverslag  

Het door hem samengestelde jaarverslag seizoen 2018-2019 wordt voorgelezen door de secretaris en 

met acclamatie akkoord bevonden. Het wordt op onze website geplaatst onder downloads. 

 

Evaluatie seizoen 2018 – 2019 

De voorzitter geeft aan dat wij als CV dik tevreden zijn over afgelopen carnaval. Het was gezellig, en 

de festiviteiten werden goed bezocht, zeker dinsdagavond was het zelfs tot sluiting nog druk. 

 

Het programma wordt doorgenomen en er volgen enkele opmerkingen: 

 

Carnavalszaterdag: 

Chris Volleberg: Gezocht opvolgers voor het opbouwen van het podium in de Kerk rondom het altaar. 

Jan Buddiger:  Zitplaatsen bij het altaar voor de jeugd naar aanleiding van incident bij de H. 

Carnvalsmis? 

Jan Poels:  Zijn er voldoende misboekjes? 
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Carnavalszondag:  

Sleuteloverdracht  

Een groot mooi carnavalsfeest voor alle CV’s uit de gemeente Horst aan de Maas. Het was erg druk 

maar echt gezellig. De videoschermen deden het dit jaar. We waren één van de verenigingen met het 

meeste aantal aanwezigen, blijkens de jel aan het begin van de Sleuteloverdracht. 

 

Optocht 

Optocht, blijft qua omvang mooi op peil, een mooi aantal deelnemers met mooie wagens en groepen 

en van goede kwaliteit. Ook de deelname van de jeugd is goed. Het bezoek aan de groepen vooraf is 

ook goed verlopen. Het optochtsbal en -avond, waren goedbezocht en gezellig. De avond eindigt wat 

eerder dan andere avonden. Is dat erg? 

 

Christien Jilesen: Prijzen voor de optocht blijven wat achter ten opzichte van bijv. optocht in 

Swolgen. Die hebben veel prijzen in natura. Ook heeft iedere deelnemer een prijs. Idee? Blijft Meerlo 

achter qua prijzen? Optocht qua deelname aantrekkelijker maken. 

 

Carnavalsmaandag:  

Drubbelkesbal, was mooi en goed bezocht en goed georganiseerd. De jeugdmiddag “Wedden dat ik 

het kan”, was iets minder druk, maar prima met een leuk en goed programma. Zij werden ondersteund 

door DJ. Complimenten voor de jeugdcommissie. 

 

De verloving was ook een prima avond, gezellig en natuurlijk erg bijzonder door de verloving van 

Thomas en Gabriëlle Martens. De verloving werd muzikaal begeleid door joekskapel Ald Iezer uit 

Horst. 

 

Carnavalsdinsdag: 

Boerenbruiloft van Thomas en Gabriëlle Martens-Vollebergs. Is allemaal goed verlopen. Een ½ uur 

eerder beginnen is een prima keuze geweest. 

 

Jürgen Wijnbergen: Dinsdag is een fantastische dag. Is het programma niet te vol? 

Chris Volleberg: Zitplaatsen voor oudere deelnemers in de zaal tijdens de boerenbruiloft? 

 

Algemene opmerkingen: 

Jan Buddiger:  Muziek te hard tijdens de Revue; 

Jan Poels: Vindt de aanwezigheid van de jeugd fantastisch.  

Ziekenbezoek is dit jaar goed verlopen. Mauk W. Zaterdag zijn we op bezoek  

geweest bij Jan Peelen / Mies Coenders en op zaterdag bij Annemiek Poels en Sandra  

Peters. 

Jürgens  

Wijnbergen: Na het uitkomen van de Prins en Adjudanten trekken zij de polonaise aan. Kritisch  

punt van aandacht is dat de Rv11 en het bestuur dan in die polonaise aansluit! Dat is  

een heel belangrijk gebaar naar de nieuwe Prins en zijn Adjudanten. 
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Voorzitter: Het versieren bij Prins en andere hoogheden kan beter. Er waren dit jaar veel 

hoogheden en dus veel versierplekken. De kerstbomen worden gesponsord. We zijn 

qua aanbod afhankelijk van de levering door de sponsor. Joris Gooren: Idee laat 

iedereen zijn Kerstboom van de laatste Kerst bewaren en die beschikbaar stellen aan 

de vereniging voor het versieren. Voorzitter: Er is een versiercommissie in het leven 

geroepen en de vereniging gaat zorgen voor pakketten versiermateriaal voor komende 

jaren. Jan Poels: Een Vöske ophangen aan de lantaarnpaal bij de woning van de 

hoogheden? 

Paul Peters: iQuizut, aanmelden is nog mogelijk tot zondag 17 maart aanstaande! 

 Vossetoetercommissie: Ideeën voor inhoud en samenstelling zijn welkom! 

Geert Jakobs: Alle groepen van onze Stardancers doen mee aan de kampioenschappen in Ewijk op 

zondag 17 maart a.s. 

 

Bestuurssamenstelling: 

Eugène Peelen: Oud-Prins, treedt uit het bestuur en zijn rol als facility manager voor de vereniging na 

3 jaar betrokkenheid en inzet. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet. Eugène 

bedankt ook alle aanwezigen en geeft aan dat hij het graag gedaan heeft. 

 

Jan van Lipzig: Jan treedt na 11 jaar af als Nar. Zijn vertrek was enigszins verrassend en kwam ook 

een paar dagen voor deze carnaval. Jan kan zijn rol als Nar niet meer goed 

combineren met zijn overige activiteiten/verplichtingen. Nar was de enige rol die Jan 

op het lijf was geschreven. De voorzitter bedankt ook Jan voor zijn enorme inzet voor 

de wagenbouw en natuurlijk als Nar. Jan bedankt ook alle aanwezigen en wil toch op 

een of andere manier bij onze vereniging betrokken blijven; 

Wilbert  

van de Laar: Oud-Prins treedt na 22 jaar! uit het bestuur. Heeft binnen onze vereniging diverse 

rollen en functies bekleedt (Wagenbouw, Drankmeister, Medailiemeister). De 

voorzitter bedankt Wilbert voor zijn jarenlange trouwe en haast tomeloze inzet voor 

de vereniging. Wilbert bedankt ook alle aanwezigen. Hij vond het extra bijzonder dat 

hij in zijn laatste jaar nog Prins mocht zijn. Wilbert wil ook op een of andere manier 

betrokken blijven bij onze vereniging. 

 

Ton Smolders: Oud-boerenbruidegom treedt toe tot het bestuur als technische en ondersteunende 

man bij bijv. het opbouwen van decors en podium bij de Revue. De vergadering keurt 

zijn komst goed door acclamatie. 

 

Rondvraag: 

Prins Koen  

d’n Urste:  Als het podium in de zaal wordt opgeruimd dan hebben de Stardancers ook meer 

plaats voor hun optredens. 

 Kan de adressenlijst van Rv11, verenigingen en bestuursleden worden geüpdatet. Dat 

is inmiddels gebeurd. 

 Versieren op zaterdag. Zoals aangegeven wordt er een versiercommissie ingesteld en 

wordt het versieren opgenomen in het carnavalsprogramma. Verder worden er 

versierpakketten besteld. Het mag allemaal wat uitbundiger. 
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Jan Poels: Doet de CV mee met een team bij Samenloop voor Hoop? Voorzitter: de CV helpt 

mee bij het opbouwen en afbreken van bijv. tenten en klaarzetten van alle 

benodigdheden. 

 Doet een oproep voor vrijwilligers voor het evenement Truck Run Horst. Dit wordt 

gehouden op zaterdag/zondag voor Pasen. 

 Platte kar voor vervoer fanfare tijdens boerenbruiloft. Polsen Huub in ‘t Zand? 

 Rabobank Horst-Venray: We hebben een spreekkamer die naar onze vereniging is 

vernoemd. Op zaterdag 23 maart 2019 is een boomplant georganiseerd door de 

Rabobank. Zijn de Prins/Vorst en Adjudanten hierbij aanwezig? Hierover hebben wij 

geen bericht gehad. We zijn dus niet aanwezig. 

Wilbert 

Van de Laar: Nummers bij kaartverkoop Revue volgend jaar bij binnenkomst bij de deur 

verstrekken in plaats van aan tafel. 

 

Joris Gooren: Op zondag 31 maart 2019 is de Einzelgängeroptocht in Geijsteren! 

 Komt de Sterrenparade 2.0 vast op het programma? 

 

 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst, aandacht en inbreng en het geweldige 

carnaval. De tips zijn welkom. Als er na deze vergadering nog tips, op- of aanmerkingen te binnen 

schieten dan, kunnen deze via telefoon of mail overgebracht worden aan de secretaris, mail 

secretariaat@cvdevoskes.nl.  

 

Voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur. 

 

Eén rondje is voor rekening van de vereniging. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Frank van de Ven 

Secretaris 
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