
Verslag Algemene Ledenvergadering V.V.V.V. d.d. 29 maart 2022  
locatie: MFC de Burght te Vollenhove 20.00 uur 
 
 
 
Aanwezig: 
Namens het bestuur: Han Knol (HK) voorzitter, Claudia Lassche (CL) penningmeester, Miriam Strijk, secretaris, Eddy 
Winter (EW),  Fokko Winters (FW), , Jan Henri de Lange (JL),  Willeke Hulleman (WH),  Linda Barmentloo (LB)  
 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Frederik Metselaar (FM), Marloe Henselmans (MT), Mariska Hoogstede (MH), Louise Miggels (LM) 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
HK opent de vergadering. Kleine terugblik naar vorig jaar, toen waren er nog veel corona maatregelen.  
Erelid dhr. Raggers  is  overleden. Hiermee gaat nostalgie, kennis en historie verloren. 
Erelid, dhr. Roskam is niet aanwezig ivm ziekte.  
Afwezig vanuit bestuur, Louise Miggels, Marloe Henselmans, Mariska Hoogstede, Frederik Metselaar.  

2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 25 mei 2021.  
Verslag goedgekeurd. Notuliste wordt bedankt.  

3. Mededelingen:  

• Eind vorig jaar zijn de gezamenlijke corso’s bijgeschreven op de lijst immaterieel erfgoed, UNESCO 
Het logo mag nu nog niet gevoerd worden.  

• Voornemen corso 2022 is rijdend corso 

• Donderdag 28 april a.s. is de onthulling van het corsokunstwerk 

• Vrijdag 29 april is corso Expo in de Burght. De Dahilia Koningin wordt op de avond van de Expo 
bekend gemaakt. Eerdaags zijn de gesprekken.  

• Dit jaar geen programmaboekje, wel een alternatief (flyer). Taak PR commissie.  

• Geen straatversiering meer, uiteraard wel vrijblijvende straatversiering, maar geen jurering meer. 
Reden voor afschaffing is dat er minder animo voor was. 

• Bij het Pinksterrijden wordt een promofilmpje gemaakt + bordjes met QR codes 

• Corsocollege in volle gang. 

• Aantal nieuwe bestuursleden, nog geen corso meegemaakt. Gelukkig kan er nog een beroep 
gedaan worden op “oude”bestuursleden.  

• Vanuit de PR is er een enquete gehouden m.b.t. het Dahliafestival. Positieve reacties, maar 
voorkeur rijdend corso. Wel elementen uit Dahiliafestival halen. Bestuur is nog dringend op zoek 
naar bestuurslid communicatie. Alle activiteiten van de V.V.V.V.’s zullen dit jaar weer 
georganiseerd worden.  
 

4. Jaarverslag 2021.  
Presentatie door CL. Door de corona pandemie werden er helaas weer activiteiten afgelast. Wel hebben er 
mooie alternatieven plaats gevonden. Helaas kon het corso niet doorgaan, maar werd er een alternatief 
georganiseerd in de vorm van het Dahlia Festival. Gelukkig kon het frommelcorso wel doorgaan. Het 
jaarverslag is in zijn geheel te lezen op de website. 

5. Financieel verslag 2021 begroting en contributie 2022.  
CL deelt de jaarrekening. Per saldo een acceptabel verlies. Vereniging is financieel gezond. Komend jaar een 
prijsstijging i.v.m. alle prijzen die stijgen. De prijsstijging voor de leden wordt zo minimaal mogelijk 
gehouden. Het financieel verslag 2021 is ook op de website te lezen.  

6. Benoeming kascommissie. De kascommissie is bij CL geweest. Prima resultaat voor een  coronajaar. Voor 
Jolanda Dierkes was dit de laatste keer. Bert Dragt volgt Jolanda op in de kascommisie. De nieuwe 
kascommissie bestaat nu uit Arnout Selles en Bergt Dragt. 

7. Bestuursverkiezing: 



Aftredend en niet herkiesbaar: Eddy Winter en Louise Miggels. Dankwoord door de voorzitter.  
Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Willeke Hulleman, Marloe Henselmans, Linda 
Barmentloo. Marloe is helaas afwezig. Willeke en Linda stellen zich voor.  

8. Benoeming ereleden.  
Gert de Jonge en Jan Winter worden benoemd tot ereleden en ontvangen een speciaal ontworpen Dahilia 
speldje, helaas was Gert de Jonge niet aanwezig i.v.m. ziekte. Gert de Jonge zou vorig jaar voor de 50ste keer 
Pinksterrijden.  
Jan Winter doet veel hand- en spandiensten, 4 jaar bestuurslid geweest, 15 jaar vrijwilliger, 15 jaar 
bloemencommissie, stichtings bestuur Vlasschuur.  

9. Activiteitenprogramma.  
MS deelt vergaderrooster en evenementenoverzicht 2022.  

10. Vaststellen statuten.  
FM heeft een presentatie gemaakt, in verband met zijn afwezigheid neemt CL de presentatie over. Statuten 
waren reeds op de website geplaatst, zodat een ieder deze kon lezen. Geen op-en of aanmerkingen. 
Statuten mogen definitief gemaakt worden.  

11. Rondvraag en sluiting.  
WBO van 14-04-22 gaat wel door.  
 

 


