NOTULEN Evaluatievergadering
Stichting Carnaval Herpen | 09-03-2014 | CONCEPT

Aanwezig vanuit het bestuur

Leon Megens, Astrid Toonen, John Loefen, Astrid Megens, Marjo Gremmen,
Wilbert Kuijken, René de Leeuw.

Aanwezig van de genodigden

Mari Appelhof, Jeroen de Looijer, Bjorn Manders, Marijn vd Heuvel, Martino de
Klein, Wout de Best, Menno van Vliet, Marcel van Brakel, Peter van
Roosmalen, Toon van Aalst, Michel van Zwam, Peter Uijen, John vd Broek, Niki
Meijers, Patrick Schoenmakers, Erwin Raaijmakers, Wilbert Manders, Frans-Jan
vd Berg, Gemmy van Rooij, Petra van Dorst, Peter vd Hoogen, Bart van
Sonsbek, Ellen Veld, Martijn vd Berg.

Afgemeld

Tonnie Schellekens, Dorettie van Dijk, Karin School, Mart vd Berg, Gerard
Fleuren.

1. Opening & Mededelingen
Opening

Om 20.35 opent de voorzitter, Leon Megens, de vergadering en heet iedereen welkom.
Het doel voor vanavond is het evalueren van alle activiteiten georganiseerd door en/of
namens stichting carnaval.

Mededelingen

Afmeldingen. Tijdens de vergadering wordt namens stichting carnaval koffie geschonken.
Na de vergadering is er nog een informele nazit, ook hier zijn de eerste consumpties voor
rekening van stichting carnaval.

1. Notulen vorige vergadering
•

De notulen van de jaarvergadering op 21-10-0213 zijn gearresteerd.

2. Evaluatie
Bouwloods

Prijzen voor huur kavels worden volgend jaar bijgesteld. Kosten zijn hoger dan huur. Met
name de stookkosten. Een volle tank kost ca. 2000,- dit seizoen is de tank 2x gevuld.
Kosten worden dit jaar in mindering gebracht op de borg. Zoals ook is afgesproken en
opgenomen in het reglement.
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Martino: is er nog een potje met geld voor het hekwerk? Antw.: Gemeente is hierover nog
in overleg. Tot op heden is er geen uitsluitsel. Met name ook de extra kosten die wij
hebben moeten maken voor milieu toezicht.
John vd Broek: Een lijst opmaken voor corveedienst, met name voor toiletten. In de
gedragsregels staat dat clubs dit onderling dienen te regelen.
Toon bedankt de stichting nogmaals voor zijn uitnodiging inclusief consumptiebonnen
welke hij heeft ontvangen voor zijn bijdrage als ondernemer aan de bouwloods.

Burgemèstersbal

Geslaagde avond. Goed opgezet.

Afscheidsreceptie & 11-11 Bal
Helaas was er dit jaar niemand van de clubs aanwezig op de afscheidsreceptie. Hierbij
nog een keer het verzoek om hier in het vervolg proberen rekening te houden
Hoe is het bevallen dat het geen afkoopavond was dit jaar? Dit is menigeen niet
opgevallen. Er zijn mensen die graag komen kijken en de afkoopavond hiervoor een
belemmering vinden. Anderzijds zouden velen pas later op de avond binnenkomen. Het is
nu ook geen eerlijk vergelijk wegens het jubileumjaar.
Club onthulling??

11-11 Bal Jeugd

Hele mooie middag, verrassend programma. Dit was het eerste optreden van de
jeugdcommissie. Idee was om het meer spektakel te geven, en dit de komende jaren zo
voort te zetten.

Receptie 55 jaar

Uitnodiging brunchen met cv de schaafloepers: 5 juli rond 11:11u?
Toon v. Aalst: De groepsfoto van alle oud prinsen, zou daar nog iets mee gebeuren? Dit is
niet bekend bij de stichting. De foto staat wel voorop de nieuwe website.
Jubileumboek: Club van oud prinsen hebben van ieder jaar een collage gemaakt welke
ook zijn getoond bij de receptie. Door de vele positieve reacties zal hiervoor een boek
worden gedrukt welke te koop zal worden aangeboden. Kosten ca. 39,- p/s met een
oplagen vanaf 25st. krijgt er één cd bij per boek

Pagina 2 van 6

Carnavalsblèdje
Dit jaar met een nieuwe kaft. Ook enkele nieuwe rubrieken. Volgende week doen we
mee met de krantenwisseltroffe, niet voor de prijzen. Maar om nieuwe ideeën op te doen.
Dit jaar nieuwe commissieleden binnen de commissie. Menno van vliet & Dennis v/d Berg.
Petra: foto’s van de jeugdprins en jeugdprinses, deze hebben we niet teruggezien in de
krant. Volgend jaar opletten. Waarschijnlijk gebeurd omdat de stukjes compleet met
foto’s waren aangeleverd.

Pronkzitting
Pronkziting. Geslaagd weekend, diversiteit aan optreden, ook nieuwe clubs met een
vernieuwende acts. Nieuwe toneelmeesters gevonden voor volgend jaar.
Er waren wat ongeregeldheden, hopen wij volgend jaar te voorkomen. Er komt een extra
communicatiemiddel tussen de mensen backstage en in de zaal (commissie). Generale
repetitie zal iets anders worden opgezet, vooral met het oog op het gordijn en opkomst
van achteruit de zaal.

Jeugdpronkzitting

Nieuwe intro pronkzitting, middels een lied door de jeugdcommissie. Presentatie vooraf
teksten meegegeven om alles aan elkaar te praten. Hele gezellige middag. Druk
bezocht. Verrassingsact was ook een leuke toevoeging.
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Ouderenmiddag
Gezellig. Zang, dans en muziek. Ook weer een mooist verklede bewoner gekozen door
prins en gevolg. Lastig om vanuit de pronkzitting passen acts te vinden i.v.m. de
vernieuwing, lichteffecten en beamer. Maar het wordt nog altijd zeer gewaardeerd door
de bewoners.

Heilige Mis & Trienonthulling
Was een mooie mis. De pastoor had weer een leuk woordje klaar. Kerk was helaas niet
vol, maar nog zeker druk bezocht.
Toon: Wilbert bedanken voor het benoemen van de overleden oud prinsen in zijn stukje.
Intentie kost normaliter 10- per naam.
Onthulling volgend jaar door de bende van ellende

Installatie Jeugdprins (’t Slotje) & Prins (feesttent)
Opening was goed, druk en vooral gezellig.
Moist verklede bon was Bart van Lith als Transformer.

Optocht & Prijsuitreiking
Positief deelname wagens, helaas minder loopgroepen tussen de wagens. Vrijdag en
zaterdag wel aanmeldingen binnen gekregen, maar juryrapporten en publieksprijs waren
op dat moment al gedrukt.
Gemmie: het soms lange stilstaan is voor de kinderen soms erg lastig. Reden van stilstaan is
niet duidelijk. Wellicht het koffieadres van de hofkapel, of tanken aggregaat. Dansjes dit
niet vooruit gingen. Wellicht de chauffeur uit eigen beweging? Commissie neemt dit mee.
In de kruisstraat leek het op een eindsprint.
Toon: publieksprijs: verbeterpunten? Mensen weten niet of ze 1 groep of meerdere mogen
aankruisen. Wellicht invulvakje afbakenen? Naam en adres, rijk hier nog een prijs voor uit?
Dit jaar verzorgt door de sliepse.
Prijsuitreiking. Dit jaar goed verstaanbaar, complimenten daarvoor aan thekes.
Jeugdcommissie ontvangt ook de uitslag om in het slotje te laten zien op de beamer.
Helaas is er iets misgegaan met het bestand waardoor dit is misgelopen.
Complimenten voor de foto’s zo snel op de beamer tijdens de prijsuitreiking.

55+ bal

Prins en gevolg is even binnengewandeld bij het 55+ bal. Zag er gezellig uit.

Sokkenbal

Er waren 100 paar sokken aangeschaft voor de polonaise deze morgen. Plots stond het
Brabants dagblad binnen. Popcorn automaat binnen gezet. Geen entree gevraagd,
hierdoor wel minder inkomsten. Maar al met al een zeer geslaagde morgen.
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Trouwe Moandag
Geslaagde middag. Tonnie en dorrettie hebben helaas afgemeld. Uitslag was discutabel
wat jammer is voor de artiesten. Het geluid was beter geregeld dan voorgaande jaren.
Muzikale invulling wat minder. 1 groep wist niet dat ze muziek moesten aanleveren, is
uiteindelijk nog rechtgetrokken.
Jury moet wellicht anders in het vervolg. Commentaar is vaak negatief, is niet nodig en
ook niet de insteek van de optredens/artiesten.

Jeugddisco:

Super gezellig geweest allemaal, veel complimenten ontvangen. Extra controle
uitgeoefend op de gang zodat de kinderen niet naar buiten gaan, ouders konden dit
waarderen.
Alle complimenten vanuit de stichting voor de organisatie.

Burgemèstersdeinsdag
Nikki: was een hele mooie dag. Er werd een sportieve strijd geleverd door de 4
campagneteams. Soms is het lastig de eerste bus helemaal vol te krijgen waardoor de 2e
afgeladen vol zit. Een 3e keer op en neer rijden duurt te lang.
Mari: wellicht melding maken als je in de eerste bus meekomt ook de eerste bus
terugpakt?
Eventueel aansturen dat hofkapel, campagneteams en raad de eerste bus pakken?
Gemmi: het stemlokaal is te hoog voor sommige kinderen. Wellicht een foto toevoegen.
Jeroen: er is te weinig licht in het stemhok. Bij thekes stond dit jaar het stemhok voorin de
tent, is lastig i.c.m. het publiek
Namens de raad van 11: Niet te houwe bedankt voor het invallen als raad van 11.

Algemeen (overige/diversen)

Geluid in de tent erg hard. Wellicht halverwege extra geluid plaatsen om een betere
vulling te krijgen met minder volume.
Muziek met de carnaval, ook thema carnaval? Met name de band op zaterdag was
helemaal geen carnaval terwijl iedereen extra verkleed voor de dag komt.
Is het wel nodig om een band te plaatsen? Is een goede DJ of act niet afdoende?
Garderobe nam erg veel tijd in beslag…
Waarom wordt William niet ‘speciaal’ uitnodigen voor deze vergadering?

3. Hèrps Mèrtje

Commissie is volop bezig met de organisatie. Er zijn al verschillende aanmeldingen van
marktkooplui.
Binnenkort komt weer de vraag aan clubs om hun bijdrage te leveren aan de markt.
Verzoek om hierop te reageren met jullie voorkeur en de helpende hand te bieden.
Leuke ideeën/aanvullingen voor de markt zijn meer dan welkom. (frans-jan)
Aankleding van de markt? Rondleiding in de kerk?
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4. Rondvraag

Frans-Jan Is er al meer duidelijkheid over nieuwe leden bij de raad en stichting? Antw.: Er
lopen verschillende gesprekken, maar er is nog niets concreet.
Martino dvd van de pronkzitting is klaar, diegene die er één hebben besteld kunnen deze
na de vergadering bij Martino afhalen.
Toon Vraagt even de aandacht voor ‘De Samenloop van Hoop’.
De Sliepse doet mee met “de samenloop” van hoop. Zouden het leuk vinden als er nog
een club meedoet 11 en 12 april. Leon zal clubs hierover informeren. Opozet is 24u lopen
voor het goede doel, in estafette vorm. Tot het einde van deze week kan men inschrijven.
Er doen ca. 130 teams mee. Parcours is 550 meter lang, rondom de berchplaats. Iedereen
krijgt een stand toegewezen rondom/binnen het parcours. Donderdag a.s. een
bijeenkomst in het slotje met informatie over de loop. Inschrijfgeld bedraagd €15,- p/p

5. Sluiting

Leon bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 22:30u.
Iedereen is uitgenodigd voor een informele nazit in de soos.
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