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                                      Uitnodiging! 
 

 

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

najaarsvergadering. 

 

Deze wordt gehouden op donderdag 11 november 2021 

Aanvang : 19.11 uur 

Plaats  : Sport- en zalencomplex ‘t Brugeind 

 

 

Agenda: 

 

Onderwerpen vergadering: 

 

1. Opening 

 

2. Programma 2021/2022 

 

3. Jaarverslag seizoen 2020/2021 

 

4. Kascontrole seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 

 

Rondvraag 

 

 

We hopen U allen te mogen begroeten. 

 

Let op! Er wordt bij toegang gecontroleerd of je een geldig Coronatoegangsbewijs hebt 

in de Coronacheckapp. Zorg dat je deze bij je hebt inclusief jouw legitimatie. 

 

 

Namens het bestuur, 

 

Frank van de Ven      Mauk Wagemans 

Secretaris       Voorzitter 
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Notulen voorjaarsvergadering CV De Vöskes, maandag 2 maart 2020  

 

Aanwezig: 

Mauk Wagemans, Bart Kerstjens, Frank van de Ven, Prins Serge I en Prinses Klaartje, Paul 

Peters, Eric Wijnhoven, Patrick van Soest, Koen Voesten, Kevin Kleeven, Toon van Lipzig, 

Frank Thijssen, Ron Willemse, Nick Arts, Joris Gooren, Wim Goumans, Anke Voesten, 

Pascal Vissers, Tim Coenders (later), Geert Jakobs, Jan Poels,Wilbert van de Laar, Jürgen 

Wijnbergen, Piet Wagemans, Jan Buddiger, Christien Jilesen, Fiana Smits (later). 

 

Afmeldingen: 

Alex Disveld, Inge van de Ven, Diny Wagemans, Bart Vissers, Ton Smolders, Hugo van de 

Laar, Tom Smits, Sandra van den Berg, Anouk Kleeven. 

 

Opening/Mededelingen: 

• De voorzitter opent de vergadering op 20.06 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 heet bijzonder welkom Prins Serge d’n Urste en zijn Prinses Klaartje. 

 

Notulen najaarsvergadering van 11 november 2019: 

 

Vraag over prijs overlijdensadvertentie in Hallo ten opzichte van De Limburger. De prijzen 

nagenoeg gelijk. 

 

De notulen zijn verder akkoord en worden met bovenstaande kanttekeningen definitief 

vastgesteld. 

 

Jaarverslag seizoen 2019/2020 

 

Het jaarverslag van het seizoen 2019/2020 opgesteld door secretaris Frank van de Ven van 9 

bladzijden wordt door hem voorgelezen. Na afloop volgde applaus van de aanwezigen als 

dank. 

  

Evaluatie seizoen 2019/2020 

 

De voorzitter staat kort stil bij het overlijden van Mies Coenders. Verder haalt de voorzitter 

de drukte bij de Sleuteloverdracht in de Mèrthal en eventuele maatregelen aan. De drukte 

spitst zich toe rondom en op het podium. Het was dit jaar minder druk daar, de aanwezigen 

hebben zich gehouden aan de maatregelen. 

 

Omdat het carnavalszondag (23 febr. 2020) stormde en de optochten door de 

Veiligheidsregio Limburg-Noord werden afgelast, was er een alternatief programma in Zaal 

’t Brugeind. 
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De optocht is verzet van Carnavalszondag naar Carnavalsdinsdag voorafgaand aan de 

boerenbruiloftsoptocht. Bij het Raadhuisplein werden de optochten stilgezet voor om het 

boerenbruidspaar in de onecht te verbinden. Het was gezellig druk onder een stralende zon. 

Na receptie en boerenmoes werd carnaval 2019/2020 afgesloten met een topavond! 

 

Complimenten voor de vrijwilligers/bestuursleden die dit lastminute hebben opgezet en 

georganiseerd. De voorzitter verwijst hiervoor naar de betreffende passage in het jaarverslag 

van het seizoen 2019/2020. 

 

Jan Buddiger:  

Revue was een mooie avond. Jan merkt op dat de presentatie de zaal in de pauzes niet meer 

stil te krijgen was. Verder stond de muziek heel hard. Het bestuur neemt dit op met de 

organisatie. 

 

Jan Poels:  

Complimenten voor aanwezigheid en de grote deelname van de jeugd deze carnaval.  

 

Vragen/opmerkingen:  

1. Kan de datum van de ALV opgenomen worden in de dorpsagenda? Het bestuur gaat 

deze mogelijkheid na; 

2. Jan Poels en Wilbert Coenders hebben nog veel archief van de CV. Een keer 

samenvoegen? Zij willen er een keer vanaf. 

3. Vossetoeter 2019/2020: keurig verzorgd, alleen commissieoverzicht was niet volledig 

Geert Jakobs 11 jaar betrokken bij de jeugdcommissie en 13-14 jaar bij de 

muziekcommissie; 

4. Assekruisje: Grootste opkomst uit Meerlo! Begin carnaval in de Kerk en eindigen in 

de Kerk; 

5. Complimenten aan voorzitter / vorst en alle andere betrokkenen; 

6. Mies Coenders was 33 jaar lid van de CV (Oppervos) en 6 jaar bestuurslid. 

 

Piet Wagemans: 

1. Aanvankelijk waren er een aantal niet-leden op de wachtlijst van de Revue. Na wat 

schuiven/ruilen. Prima opgelost. 

2. Vraagt zich af wat de toekomst is van de zaal en de mogelijkheid om daar in de 

komende jaren nog carnaval te vieren? Dit is nog onduidelijk / onzeker inderdaad. Het 

bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet. 
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Rondvraag: 

Christien Jilesen: Verbetering prijzen voor winnaars in de optocht om deelname te stimuleren 

en te motiveren. Dit gebeurt in omliggende dorpen wel. Voorbeeld aan Melderslo, daar 

krijgen deelnemers cadeaus gesponsord door lokale ondernemers.  

 

Ons deelnemersaantal loopt wat terug.  

 

Is het idee om als vereniging mogelijkheden te organiseren om wagens etc. te bouwen? 

 

Christien deelt mede dat zij per heden stopt met het maken van foto’s voor de CV in onder 

meer Kerk tijdens carnavalsmis en voorafgaand aan de jeugdprinsenreceptie van Prins, Raad, 

Boerenbruidspaar en Bestuur. Ze verzoekt het bestuur om een vervanger te zoeken. 

 

Nagekomen bericht. Ton Smolders neemt deze taak over. 

 

Wilbert Coenders: Tijdens de optocht geen snoep etc. meer gooien door 

(jeugd)hoogwaardigheidsbekleders, maar in de hand geven om ongelukken te voorkomen. 

Goed voorstel. Wordt overgenomen en gedeeld met optochtcie. 

 

Fiana Smits: Merkt op dat de jeugd niet altijd fijn gespeeld heeft in bijv. ’t Brugeind tijdens 

carnaval. Is er wellicht een alternatief programma mogelijk? Voorzitter merkt op dat het 

gedrag van de jeugd verantwoordelijkheid is van de ouders van die kinderen. 

 

Jan Poels: Bedankt de basisschool voor de aandeel jeugdcarnaval en vraagt of Prins in de 

Raad van 11 komt. Dat laatste neemt Prins Serge in overweging, maar hij merkt op dat hij al 

in diverse besturen en initiatieven zit in het dorp. 

 

Voorzitter sluit de vergadering om 21:05 uur en bedankt iedereen voor zijn/haar komt en 

inbreng.  

 

 Eén rondje drank is op kosten van de vereniging. 

 

Met vriendelijke groet, 

Secretaris Frank van de Ven 

 

 


