
Pagina 1 van 3 

NOTULEN Jaarvergadering 
Stichting Carnaval Herpen | 19-10-2015 | CONCEPT 

Aanwezig vanuit het bestuur 
Leon Megens, Astrid Toonen, John Loefen, Astrid Megens, Marjo Gremmen, 
Wilbert Kuijken, René de Leeuw. 

Aanwezig van de genodigden 
Kim Gijsbers, Tessa Kuijken, Jeroen de Looijer, Timo de Veer, Rik van Sonbeek, 
Dorettie van Dijk, Tonny Schellekens, Mari Appelhof, Roy van Thiel, Bjorn 
Manders, Yoeri Janssen, Theo Arts, Bart van Sonsbeek, D. van Bergen, Marcel 
van Brakel, Patrick Schoenmakers, Ben van der Loop, Mark Dekkers, Marino 
Klerks, Hans van Dijk, Janneke van Aar, John vd Broek, Rob vd Berg, Erwin 
Raaijmakers, Dennis vd Sanden, Klaas Bakker, William de Klein, Iwan van 
Geenen, Gemmy van Rooij, Petra van Dorst, John Voet, Frans-Jan vd Berg, 
Menno van Vliet, Martijn van den Berg, Bjorn vd Heuvel. 

Afgemeld 
Ellen Uijen, Michel van Zwam, Peter Uijen was later. 

  

1. Opening & Mededelingen 
Opening 
Om 20.35 opent de voorzitter, Leon Megens, de vergadering en heet iedereen welkom. 

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. 

Het programma met data voor komend jaar wordt bekend gemaakt en kort toegelicht. 

2. Notulen vorige vergadering 
De notulen van de evaluatievergadering op 09-03-2015 zijn per pagina doorgenomen en 
daarna gearresteerd. 

3. Verslag 2014/2015 
Secretarieel verslag 
Weinig tekst, veel foto’s, dat is het jaarverslag van afgelopen seizoen. Alle activiteiten 
worden kort toegelicht. 

Het verslag zal nog op de website worden gepubliceerd. 
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Financieel verslag Stichting 
Op groot scherm wordt het financieel overzicht getoond met per onderdeel een korte 
toelichting door de penningmeester Astrid Megens. 16 oktober heeft de 
kascontrolecommissie, Martino de Klein & William de Klein het kasboek met bijbehorende 
stukken ingezien en akkoord bevonden. Ook alle aanwezigen zijn akkoord met het 
financieel overzicht en verlenen daarmee decharge aan het bestuur. 

Als kascontrolecommissie voor komend seizoen stellen William de Klein & Wilbert Kuijken 
zichzelf beschikbaar. 

Financieel verslag Jeugdcommissie 
Eveneens op groot scherm wordt het financieel overzicht getoond met per onderdeel 
een korte toelichting door de penningmeester Iwan van Geenen. Als 
kascontrolecommissie zijn in de vergadering Janneke van Aar & Dennis van de Sanden 
aangesteld. De kastcontrole heeft nog niet plaatsgevonden. 

4. Bestuurswijzigingen 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Leon Megens en Astrid Toonen. 

Het bestuur draagt Kim Gijsbers, Tessa Kuijken & Jeroen de Looijer voor als bestuursleden, 
alle drie worden met goedkeuring van alle aanwezigen benoemd als bestuurslid. 

5. Samenstelling Commissies 
Zie bijlage. 

6. Bouwloods 
Door overmatig energieverbruik is de begroting niet sluitend. Ook niet na inhouden 
volledige borg. Bestuur ligt dit toe a.d.h.v. een kostenoverzicht. Besluit voor komend 
seizoen is het verdubbelen van de borg. 

Kostenoverzicht: 
Janssen BML (verzekering) 547,11 

Gemeente Oss (huur grond) 193,13 

Hoes Errogas B.V. (huur tank) 163,35 

Hoes Errogas B.V. (vulling tank) 1.929,71 

Van der Loop (water & stroom) 558,02 

Totaal 3.391,32 

Volgens de gedane berekeningen moet de huur de kosten dekken en zouden de clubs 
de volledige borg terug kunnen ontvangen. Tevens gaat de commissie opzoek naar een 
regeling voor de thermostaat zodat energie kosten verder kunnen dalen. 

Sommige jeugdclubs vinden de huur en borg te hoog. Aanwezige senioren clubs geven 
aan dat zij gemiddeld tussen rond de 750,- alleen al aan stookkosten kwijt zijn. Zij vinden 
de kosten daarom erg laag voor een verwarmde loods. Bestuur vult aan dat bijvoorbeeld 
door werkzaamheden te verrichten tijdens het Hèrps mèrtje er al ca. 225,- kan worden 
terugverdiend. Bestuur houd daarom vast aan gepresenteerde prijzen. 
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7. Rondvraag 
Frans-Jan: De pastor stopt in januari, heeft dit gevolgen voor de carnavalsmis? De 
commissie is in gesprek met een mogelijke vervanger, Dhr. Lamers. Pastor Driever zal deze 
mis inderdaad niet meer verzorgen. 

Werkzaamheden tijdens het Hèrps Mèrtje zijn heel belangrijk om de carnaval te kunnen 
(blijven) organiseren. Dit jaar kwam de commissies 4 clubs te kort! Een oproep aan alle 
aanwezige clubs die tijdens de markt geen werkzaamheden hebben verricht om hier 
volgend jaar gehoor aan te geven. Nog niet eens om het geld, maar om de organisatie 
te vergemakkelijken en in Herpen carnaval te kunnen vieren. 

Rob van den Berg pleit voor meer jeugd in de commissie Burgemèstersdeinsdag en vind 
de muziek ouderwets. Veel jeugd gaat in Cuijk carnaval vieren, wellicht iemand in die 
leeftijdscategorie hierbij betrekken? 

Tonnie van Berkel wellicht kun je besparen op de kosten van het gas door dit om het jaar 
aan te besteden? 

Patrick Schoenmakers: Zou het mogelijk zijn om de huur en borg van de loods gespreid te 
betalen? Eventueel een combinatie zoeken met ’t Hèrps Mèrtje? 

Marcel van Brakel Heeft aangegeven te gaan stoppen als omroeper tijdens de optocht. 
Bouwende clubs vinden het jammer en bedanken Marcel voor zijn inzet als omroeper de 
afgelopen jaren. John van den Broek stelt voor om de clubs zelf het woord te geven. 

De plek van de prinsenwagen komt ter discussie, voor Thekes zou een betere locatie zijn. 
John Loeffen ligt toe dat het niet mogelijk is om hier met de Prinsenwagen te 
manoeuvreren. 

Tonnie van Berkel: Martino de Klein is gestopt, de commissie is daarom opzoek naar 
iemand die de film van de pronkzitting wil en kan monteren. 

8. Sluiting 
Leon bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 22:30u. 
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