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                                      Uitnodiging! 
 

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

Deze wordt gehouden op vrijdag 11 november 2022 
Aanvang : 20.11 uur 

Plaats  : Café Oud-Meerlo 
 

 

Agenda: 
 

Onderwerpen vergadering: 

 

1. Opening 

 

2. Programma 2022/2023 

 

3. Financieel verslag 2021/2022 

 

4. Kascontrole seizoen 2021/2022 

 

5. 7 x 11 jubileum 

 

6. Vrijwilligers seizoen 2022/2023 

 

7. Nieuwe raadsleden 

 

Rondvraag 

 

We hopen U allen te mogen begroeten. 
 

Aansluitend zal rond 21:00 uur het carnavalsseizoen worden geopend bij het Vossemonument, 
 

Daarna trappen we om 22.00 uur het carnavalsseizoen 2022-2023 samen af in de Zaal van de 
Speulplats met muziek van de DJ CV de Vöskes. 
 

Namens het bestuur, 
 

Frank van de Ven      Mauk Wagemans 

Secretaris       Voorzitter 
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Notulen voorjaarsvergadering CV De Vöskes, maandag 7 maart 2022  

 

Aanwezig: 

Mauk Wagemans, Bart Kerstjens, Frank van de Ven, Patrick van Soest, 

Anke Voesten, Alex Disveld, Eric Wijnhoven, Fiana Smits, Ton Smolders, Nick Arts, Bart 

Vissers, Hugo van de Laar, Toon van Lipzig, Geert Jakobs, Koen Voesten, Patrick van Meijel 

(teams) en Patrick Cox (via Teams). 

 

Afmeldingen: 

Inge van de Ven, Diny Wagemans, Tom Smits, Sandra van den Berg, Anouk Kleeven. 

 

Opening/Mededelingen: 

• De voorzitter opent de vergadering op 20.09 uur heet iedereen welkom en bedankt 

iedereen die op een of andere manier een bijdrage heeft geleverd aan een geslaagde 

Carnaval 2022 in een klein maar mooi dorp als Meerlo. Ondanks dat we pas laat wisten 

dat het door kon gaan, was het een zeer geslaagd carnavalsfeest. Zonder ieders hulp en de 

hulp van vrijwilligers en natuurlijk Twan en Gertie van de zaal, hadden we dit op zo’n 

korte termijn niet kunnen organiseren. We mogen hier met recht trots op zijn. Allen heel 

hartelijk dank; 

• De voorzitter heet bijzonder welkom Prins Serge d’n Urste en zijn Prinses Klaartje. 
• Een aantal leden zijn in verband corona digitaal aanwezig via Teams. 

 

Notulen voorjaarsvergadering van 2 maart 2020: 

 

In verband met de Coronapandemie hebben er tussen 2 maart 2020 en vandaag 7 maart 2022 

geen algemene ledenvergaderingen kunnen plaatsvinden.  

 

De notulen van algemene ledenvergadering 2 maart 2020 zijn verder akkoord en worden 

definitief vastgesteld. 

 

Jaarverslag seizoenen 2020/2021 en 2022 

 

Het jaarverslag van het seizoenen 2020/2021 en 2022 opgesteld door secretaris Frank van de 

Ven van 8 bladzijden wordt door hem voorgelezen. Na afloop volgde applaus van de 

aanwezigen als dank. 
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Financieel verslag en kascontrole seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 

  

Een aantal exemplaren van het financieel verslagen van de seizoenen 2019/2020 en 

2020/2021 wordt verspreid onder de aanwezigen. Penningmeester Patrick van Soest geeft een 

toelichting op het financieel resultaten van de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021  

 

Er worden enkele verzoeken om toelichting gedaan op een aantal uitgaven/inkomsten en deze 

worden beantwoord. 

 

De kascontrolecommissie bestaande uit Geert Jakobs en Anke Voesten? heeft de controle 

uitgevoerd en constateert dat de penningmeester zich goed heeft gekweten van zijn taak. 

 

De vergadering gaat akkoord met de financiële verslagen over de seizoenen 2020/2021 en 

2022. Daarna worden de verspreide exemplaren weer ingenomen door Patrick van Soest. 

 

De kascontrolecommissie voor het seizoen 2021/2022 bestaat uit Geert Jakobs en Patrick 

Cox. 

 

Evaluatie seizoen 2022 

 

Dag voor dag. 

 

Carnavalszaterdag: 

Carnavalszaterdagmorgen versieren in de Zaal Brugeind ging / verliep goed. 

 

De verkoop van de Vossetoeter in Tenue heeft meer uitstraling. Deze houden we erin. 

 

Carnavalsmis was leuk en de kerk was mooi versierd. 

 

Omdat 11/11 lastminute moest worden afgelast, vond de officiële opening van het seizoen 

plaats direct na de carnavalsmis plaats bij het Vossemonument. Het antappe en de feest in de 

Soos op carnavalszaterdag is ook prima georganiseerd verlopen. 

 

Carnavalszondag: 

Carnavalszondag begon met het Drubbelkesbal. We moeten proberen om de allerkleinste 

erbij te betrekken. 

 

Idee: balonnenclown inhuren of zoiets (Fiana). 

 

Er wordt geen bier geschonken of gedronken tijdens het Drubbelkesbal. 
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Er aandenken om altijd een Drubbelkes Prins en Prinses uit te roepen tijdens het bal. 

 

De karaoke was minder geslaagd. 

 

Het foto’s maken was leuk. Het groene doek moet op een andere plaats. 

 

Carnavalszondagavond is normaal en goed verlopen. We spreken af om ook uiterlijk 0.00 uur 

dit bal af te sluiten. 

 

Helaas was er nog te weinig poetsmateriaal in de zaal aanwezig. Dit is een aandachtspunt 

voor komende keren om in te investeren. De spullen kunnen na afloop wellicht ook in de 

podiumwagen  worden opgeborgen. Dan ligt alles bij elkaar. 

 

Carnavalsdinsdag: 

De werkzaamheden hadden beter verdeeld kunnen worden. Volgende keren een (betere) 

personeelsplanning maken. Zo heeft Anke bijv. de hele avond bij de polsbandjes gestaan en 

heeft Patrick de hele avond bonnenverkoop gedaan. 

 

We hebben meer mensen / vrijwilligers nodig om alle werkzaamheden gedaan te krijgen. 

 

Op een gegeven moment waren er te weinig schone glazen bij de tap. Het glazen ophalen 

moet beter geregeld worden. 

 

Meer prullenbakken in de zaal? 

 

Tappers moeten ook kunnen tappen. 

 

Björn & Mieke waren te laat. 

 

Het eten op zondagavond tussen de bedrijven door bij de Brandweerkazerne was goed 

georganiseerd / prima geregeld.  

 

Woensdag na carnaval 

Het opruimen en schoonmaken in de ochtend ging vlot en was ook zo klaar. 

 

Diversen: 

De nieuwe raadsleden zijn Patrick Cox en Patrick van Meijel. 

We zitten krap in de medailles → actiepunt Tim Coenders. 

Nieuwe kostuums met 7 x 11 – jubileum 

De narren krijgen een nieuwe muts. 
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Rondvraag en aandachtspuntjes algemeen: 

 

Ron Willemse: Jammer dat er geen gezamenlijke afsluiting is geweest. Er was hiervoor geen 

ruimte beschikbaar. 

 

Geert Jakobs: aankondiging programma was te laat. Heeft ons overvallen en was ook niet zo 

afgesproken. Opm. hele organisatie carnaval 2022 was lastminute. Het was dus hard werken 

om alles op zo’n korte termijn geregeld en op tijd gecommuniceerd te krijgen. 

 

Frank Thijssen: Tom Smits is gestopt als raadslid en dus ook bij de muziekcie. Ook Eric W. 

stopt. Er is een vacature. Patrick van Meijel meldt zich aan? 

 

Paul Peters: Zijn de foto’s van onze blitzmeister al beschikbaar. Nee die moet hij nog 

uploaden. 

 

Patrick van Meijel:  Zaalmogelijkheden volgend seizoen. Dat zullen we t.z.t. bekijken. 

 

Algemeen: 

Voor organisatie Carnaval 2023 zullen we plannen moeten maken met en zonder 

beschikbaarheid van ’t Brugeind. 

 

Commissie 7x11 opstarten, tijdig regelen accommodatie en artiesten. Direct na het feest voor 

de Rv11 en het bestuur. 

  

Voorzitter sluit de vergadering om 21:10 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 

 

 


