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Aanwezig: 

Namens het bestuur: Han Knol (HK), Claudia Lassche (CL), Jan Henri de Lange(JL), Jordy 

Winter (Jr), Frederik Metselaar(FM), Eddy Winter (EW), Johan Wichers (JW), Fokko Winters 

(FW), Miriam Strijk (MS)  
Aantal leden: 19 

 

Afwezig met kennisgeving: Louise Miggels, Jasper Vinke, Mariska Hoogstede 
 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

HK opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 29 september 2020.  

Verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Notulist wordt hiervoor bedankt. 

 

3. Mededelingen 

• Het corso dat in 2020 niet door gaan is bijzonder geweest. 

• We gaan dit jaar een dahliafestival organiseren, die we natuurlijk gaan opschalen waar 

het kan als het mag. 

• Het corsocongres in Tiel is nu gepland op 2 oktober 2021. In 2022 zal Sint Jansklooster 

het corsocongres organiseren. 

• Binnen het bestuur zijn we aan het nadenken over een nieuwe structuur, daar zijn we 

met elkaar over aan het brainstormen. 

• We krijgen te maken met een nieuwe wet – de WBTR- wet bestuur toezicht 

rechtspersoon. In punt 9 zal daar uitleg over gegeven worden. 

 

4. Jaarverslag 2020 

Het jaarverslag is een PowerPointpresentatie gemaakt door CL. Helaas konden we weinig 

organiseren dit jaar. Toch hebben we nog een paar dingen kunnen organiseren en MS neemt 

deze stap voor stap door. Het jaarverslag staat op de website. 

 

5. Financieel verslag 2020, begroting en contributie 2021 

CL laat de jaarrekening zien en geeft toelichting hierbij. Er is in 2020 geen ledengeld geïnd.  

2020 is afgesloten met een negatief resultaat van € 32.348,37. Maar we zijn nog financieel 

gezond. We begroten dit jaar gewoon en op corona alternatief. Dus zijn er twee begrotingen 

voor 2021. 

Het financieel verslag staat ook op de website. 

De contributie voor dit jaar zal geïnd worden. Volwassenen €10,-, Kinderen van 4 t/m 17 €5,- 

en 0 tot 4 jaar is gratis. 

De kans is dat we activiteiten gaan organiseren alleen voor leden i.v.m. het maximaal aantal 

personen en het testen voor toegang. 

Vraag – wat zijn de overige kosten in 2020 ? – CL geeft aan dat dit o.a. zijn ledenkaarten, pr 

materiaal al gedrukt, verzekeringen, huur vlasschuur, vergaderkosten, bankkosten, dahlia’s 

uitdelen enz, enz. 

 

6. Benoeming kascommissie 

De kascommissie bestond afgelopen jaar uit Albert Jan Kwakman en Jolanda Dierkes. Albert 

Jan deelt mee dat alles er goed uit zag, raar jaar goede oplossing met een soort 

tussenbegroting te komen, complimenten en de penningmeester gedechargeerd wordt.  

Albert Jan Kwakman is aftredend en Jolanda Dierkes gaat nog 1 jaar door. Arnout Selles stelt 

zich beschikbaar. De kascommissie wordt door HK bedankt.  

 

 



7. Bestuursverkiezing 

 

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Johan Wichers 

  

Reglementair aftredend en herkiesbaar: Claudia Lassche, Louise Miggels en Mariska Hoogstede  

 

Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Vacant 

Als men iemand weet, horen we dat graag. 

 

We nemen afscheid van Johan Wichers. 

De kandidaten die herkiesbaar zijn worden herkozen en de voorgestelde kandidaten worden 

gekozen. 

 

8. Verslag PR commissie 

Jordy Winter van de PR geeft met behulp van een power point presentatie uitleg wat de PR 

allemaal doet gedurende een corsojaar en welke mensen er nu in de PR commissie zitten  

 

9.Vaststellen statuten. 

Zie punt 10 

 

10. Wat verder ter tafel komt 

FM - We zijn bezig met het vernieuwen van de statuten en we moeten de nieuwe wet WBTR er 

ook in zetten. Dit alles ligt bij de notaris en zal de volgende jaarvergadering behandeld 

worden. 

De nieuwe wet is verplicht voor alle verenigingen en stichtingen per 1 juli 2021. 

Voor meer info zie website: WBTR.nl 

 

11. Rondvraag en sluiting 

Nadine de Boer – Hoe gaat het kindercorso eruit zien? Jeugdgroepen zullen misschien een 

wagentje kunnen bouwen. Wat gebeurd er met de schooljeugd? We gaan hierover nog in 

overleg. 

Voelt nog geen toekomst – wat zijn de mogelijkheden? je kunt altijd afschalen. We kunnen niet 

altijd een afwachtende houding aannemen.  

HK en CL - We zullen waar we kunnen opschalen dat zeker doen, daar hebben we maanden 

over nagedacht en over vergaderd. De toekomst is onduidelijk, het is koffiedik kijken. We zijn 

niet over een nacht ijs gegaan. Financieel risico is te groot. 

Roel Smit – Wat wordt er georganiseerd voor het ledengeld ? – Dahliafestival gaan we 

organiseren. 

Arnout Selles – Presentatie PR  - Razzia – heeft de kunstwerken georganiseerd – PR heeft de 

route gemaakt. VVVV en wagenbouwers hebben samen besloten tot de kunstwerken als 

alternatief. 

De wagenbouwers hebben zelf met de Razzia contact gezocht. Wij zijn ook benaderd door de 

organisatie van de Razzia. 

De tijd dringt maar is er wel contact geweest met de basisscholen. 

MH is niet aanwezig, we gaan het navragen. 

 

HK bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 

 

 


