
Jaarvergadering 02-11-2018 
  
  
1. Opening Vergadering  
Voorzitter Sjoerd heet alle aanwezigen van harte welkom op de 62e jaarvergadering.  
Een speciaal woord van welkom is er voor onze Oppers, Sraar, Henri, Herman 
Ook een speciaal woord van welkom voor prins Roy I, adjudant Roy  en nar Bob, de jongens van de raad en 
overige aanwezigen. 
Dank aan de BIT dat we weer terecht kunnen, ondanks dat we met de datum zijn geschoven. Geschoven omdat 
volgende week de her-opening van de Oesterham is. Zaterdag was ook een optie maar staat “Os Gemis” 
gepland dus daar wilde we ook niet gaan zitten. 
 
Moment van stilte voor overleden prinsen Ton Kessels prins in 1983 en Martien Custers prins in 1965 
  
2. Ingekomen stukken en mededelingen  

- We hebben een 20-tal afmeldingen ontvangen van leden, verder van oppers Rool, Bert, Sjef, Adjudant 
Mark, raadsleden Rogier Peeters, Rein Fleurkens, Peter Fleurkens, Ruud Custers en Nick Gommans.  
 

- De Raad van 11 en het bestuur ondergaan wat wijzigingen dit jaar: na het prinsenbal gaat Roy weer de 
taak van Cerie op zich nemen, Bob en Mark sluiten weer aan bij de raad van elf. Ruud Custers, Peter en 
Rein Fleurkens gaan stoppen bij de raad, hier zullen we tijdens de zitting bij stil staan.  

 

- Nieuwe raadsleden worden Nick Manders, Bram Verheijen, Nick Gommans en Sil van Hout. De pakken 
zijn aangemeten dus vanaf volgend weekend gaan ze mee draaien.   
 

- Binnen de raad geen jubilarissen, bij de wagenbouw drie, Rogier Peeters en Jan-Willem Rutten 11 jaar 
en Noud Cornelissen maar liefs 33 jaar! Hier komen we op een ander moment op terug. 

 
- Vorig jaar voor het eerst bij de jeugd jongens bij de raad gehad, dit is goed bevallen! En dit gaan we dan 

ook doorzetten. Doel is om alle jeugd uit het “prinsenjaar” uit hetzelfde jaar te hebben. Daar gaan we 
naar toe werken. De jeugdraad hebben we in het nieuw kunnen steken mede door een bijdrage uit het 
leefbaarheidsbudget van de dorpsraad, waarvoor dank! 

 
- Onze vereniging telt op dit moment 414 leden (t.o.v. 403 vorig jaar). We blijven de laatste jaren iets 

groeien. 
 

- Vorig jaar zijn de “Vrienden van de Karklingels” opgericht. Een initiatief waar wij als vereniging blij mee 
zijn. Zo hebben we de mogelijkheid om het huidige programma in stand te houden en waar mogelijk 
een impuls te geven. Vanuit het bestuur zal een voorstel gedaan worden richting de vrienden waar wij 
denken dat we de hulp van de vrienden kunnen inzetten. Staat verder los van de begroting en budget 
van de CV. 

 
- Vorstenraadnieuws: het vorstenraadsbal is in Venray ook de dagen ervoor en erna een programma. 

Verder de komende tijd nieuwe Vorsten in Venray. De Hei, Vredepeel en Castenray en Jubileum in 
IJsselsteijn 6x11 jaar op 24-27 januari. 

 
- Over drie weken is de zitting, kaarten afhalen voor leden is zaterdag 10-11 van 17.00 tot 19.00 uur. 

Vrije verkoop zondag 18-11 tussen 15.00 en 16.00 uur. 

  
3. Notulen jaarvergadering 10-11-2017 
De notulen worden goedgekeurd onder dankzegging aan samensteller Abbey Vollenberg.   

  
4. Jaaroverzicht 2017-2018 
Het jaaroverzicht wordt goedgekeurd onder dankzegging aan samensteller Sjoerd Vollenberg die enkele 
highlights van het afgelopen seizoen de revue laat passeren. 
  



5a.      Financieel overzicht 2017-2018  
Penningmeester Bart licht het financieel overzicht van het afgelopen seizoen toe.  
  
5b.      Verslag kascommissie  
De kascontrole is akkoord bevonden door Ben Kempen en Sjef Claessens. Na een grondige controle konden alle 
vragen met ‘check’ beantwoord worden. Ze concluderen dan ook dat de CV haar financiële zaken goed op orde 
heeft. Ben vraagt de vergadering dan ook om decharge te verlenen aan het bestuur c.q. de penningmeester. De 
vergadering geeft onder applaus haar goedkeuring en decharge. Het bestuur dankt Ben en Sjef voor de 
kascontrole. 
  
5c.      Benoeming nieuw lid kascommissie  
Marcel Linskens biedt zich aan om Sjef te vervangen in de kascommissie. Hij zal volgend jaar samen met Ben de 
kascontrole uitvoeren.   
  
6. Vaststelling contributie  
De contributie voor het seizoen 2018-2019 wordt ongewijzigd vastgesteld op € 18 pp.  
  
7. Begroting 2018-2019  
Penningmeester Bart licht de begroting toe. Hierin is een extra kolom toegevoegd waarin de bijdragen vanuit 
de ‘Vrienden van de Karklingels’ staan. 
   
8. Bestuursverkiezing  
Bart Holtackers is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld.  
 
Regeren is vooruitzien en daarom denken wij dat het goed is om het bestuur uit gaan breiden met jong bloed. 
Daarom dragen wij Arjan Kempen en Tom Direks voor als kandidaten voor het bestuur. 
 
Drie mensen die de stemcommissie willen vormen. Roy de Kleijn, Bart Direks en Chris Wilschut. 
 
Voor Bart zijn uitgebracht  38 Stemmen. 37 Stemmen voor, 1 blanco. Bart gefeliciteerd met deze herverkiezing. 
 
Voor Arjan zijn uitgebracht 38 Stemmen. 37 Stemmen voor, 1 blanco. Arjan gefeliciteerd met deze verkiezing. 
 
Voor Tom zijn uitgebracht 38 Stemmen. 37 Stemmen voor, 1 blanco. Tom gefeliciteerd met deze verkiezing. 
 
 

9. Programma 2017-2018  
De voorzitter licht het programma voor het komende seizoen kort toe.  
Bijzonderheden dit seizoen:  
Met Pollux Naeve de kerk hebben we onze eerste activiteit al gehad, was een leuke middag die een leuke cent 
op heeft geleverd 
De jeugdzitting op vrijdag 9 februari. (Iets wat we op kunnen zetten dankzij een bijdrage vanuit de Vrienden 
van de Karklingels).      
  
10. Rondvraag  
Harry Holtackers brengt een idee in om de jaarvergadering en kaarten halen voor de zitting te combineren. Dit 
om de opkomst voor de jaarvergadering te verhogen. Dit idee wordt door bestuur besproken. 
Dit is besproken in de vergadering van bestuur en Raad van 11 op woensdag 28 november 2018. Uitkomst is 
dat we toch in huidige vorm doorgaan. Het is een goede suggestie, maar wordt moeilijk realiseerbaar geacht. 
Commissie zitting verwacht dat dit logistiek gezien lastig is te realiseren; veel rumoer, lange doorlooptijd. 
Verwachting is dat mensen juist van te voren of erna komen of meer kaartjes aan de deur halen.  
  
11. Sluiting  
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor de komst en wenst alle vrijwilligers succes met de voorbereidingen 
op het nieuwe seizoen, beginnend volgende week in Venlo, Venray, Overloon, Keulen, Maastricht 



  
  
Sjoerd Vollenberg     Abbey Vollenberg  
Voorzitter      Secretaris  


