NOTULEN Evaluatievergadering
Stichting Carnaval Herpen | 29-02-2016 om 20.30u in ’t Slotje

Aanwezig

René de Leeuw, Astrid Megens, Tessa Kuijken, Jeroen de Looijer, Kim Gijsbers, John
Loeffen, Leon Megens, Bart van Sonsbeek, Erwin Raaijmakers, Bjorn Manders, Yoeri
Janssen, Martijn van de Berg, Sia Loeffen, Ellen Veld, Michel van Zwam, Niki Meijers, Bas
van Casteren, Timo de Veer, Toon van Aalst, Iwan Hartogs, Peter van Roosmalen, Marcel
van Brakel, Frans-Jan van de Berg, John Voet, Wilbert Manders, Janneke van Aar, Tanja
van Achterberg, Regine Bouquet, Menno van Vliet, Wout de Best, Rick van de Berg, Mark
van de Loop, Erwin van Summeren, Patrick Schoenmakers, Joyce Jonker, Marieke Albers,
Theo Arts, Roy van Thiel, Mari Appelhof, Iwan van Geenen, Gerben Kuijpers.

Afgemeld
Marjo van Casteren, Peter Uijen, Tonny Schellekens, Dorettie van Dijk

1. Opening & Mededelingen

René opent de vergadering om 20.36. Presentielijst gaat rond. Koffie en consumptie
tijdens de vergadering van Stichting Carnaval.

2. Notulen vorige vergadering

Jaarvergadering 21-10-2015: Gearresteerd.

3. Evaluatie
•

•
•

•

Blad1

11-11 Bal (John): verlopen zoals wij het zelf gepland hadden. Dit jaar geen afkoop,
vooralsnog geen commentaar op gekregen.
o Geen opmerkingen.
11-11 Bal Jeugd (Iwan): goed verlopen, willen graag op deze voet doorgaan.
o Geen opmerkingen.
Carnavalsblèdje (Tessa): blij dat we met een redelijk nieuwe commissie weer een
mooie krant in elkaar hebben kunnen zetten. Dit jaar tot heel laat stukjes
aangeleverd, volgend jaar alsjeblieft op tijd de stukjes aanleveren zodat het geen
nachtwerk hoeft te worden.
o Geen opmerkingen.
Pronkzitting (René): viel vroeg dit jaar, kortdag voor de artiesten was om alles in te
studeren. Voor de commissie in de laatste weken veel werk om iedereen te
bezoeken. Kaartverkoop kwam langzaam op gang, maar is later wel goed
bijgetrokken. Op zaterdag hetzelfde aantal kaarten als vorig jaar verkocht, op
zondag minder. De pronkzitting zelf is heel goed ontvangen in het dorp. Op zondag
nog een aantal kaarten aan de deur kunnen verkopen. Goede reclame voor
volgend jaar.
o Jammer dat de zaal helemaal vol is gezet met stoelen, daardoor achter in
de zaal ongeveer 30 stoelen vrij. Stichting: verkeken op het aantal
vrijkaarten, waren er een stuk minder dit jaar en daar geen rekening mee
gehouden met het indelen van de zaal.
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Blad2

Ouderenmiddag (René): pronkzitting in huize Maasland op zaterdag, nog een
aantal stukjes van de grote pronkzitting. Gezellige middag en goed ontvangen
door de bewoners.
o Geen opmerkingen.
Heilige Mis & Trienonthulling (John): de mis toch voort kunnen zetten met dank aan
de avondwake groep, Dory van Boxtel en Rikie van Casteren. Willen dit volgend
jaar weer met ons gaan doen. Aansluitend trienonthulling gehad, goed verlopen,
plastic wel lastig los te krijgen. Dit jaar beter vast moeten maken in verband met de
weersomstandigheden.
o Geen opmerkingen.
Installatie Jeugdprins (’t Slotje) & Prins (feesttent) (Leon): installatie jeugdprins in het
slotje goed verlopen en druk bezocht. Afsluiting helemaal super, complimenten
voor de jeugdcommissie. Installatie in de tent mooie en gezellige avond, muziek
was goed, geen gemis aan artiesten.
o Geen opmerkingen.
Optocht & Prijsuitreiking (Jeroen): we hebben een mooie optocht gehad, het weer
viel uiteindelijk mee. In de ochtend nog contact gehad met de gemeente, gaven
het advies om niet op te bouwen boven de 4 meter. Besloten om toch gewoon op
de bouwen, maar af te breken binnen de kom. Door de jury wel veel bier op de
wagens gezien, het verzoek om hier volgend jaar beter op te letten en dit niet
meer te doen. Prijsuitreiking goed verlopen. Prijsuitreiking ging snel, Theo kon het
niet bijhouden met schrijven. Slecht te verstaan, met name in het café. Scherm is
erg irritant voor het podium. Normaal gesproken hang het andere scherm in de
hoek ook naar beneden.
o Maf mar moi Overlangel: kunnen er geen duidelijke regels over alcohol
gemaakt worden? ‘s Ochtends werd er gezegd dat af en toe een flesje bier
niet erg is. Nu wordt er gezegd dat er flink wat punten worden afgetrokken,
maar er is niet bekend hoeveel.
o Stichting: wij hebben jullie ‘s ochtends gevraagd om de kratten bier van de
wagen te halen, maar uiteindelijk zien we het toch weer allemaal op de
wagen staan. Jury heeft in de gehele puntentelling punten afgetrokken, er is
niet aan het einde een bepaald aantal punten nog afgetrokken. Alcohol
gebruik mag officieel niet. Jury ziet minimaal de optocht 2 tot 3 keer, dus het
is geen moment opname. Wij gaan de uitslag van de optocht hiermee niet
beïvloeden als stichting zijnde.
o Wilbert: als je duidelijkheid wil creëren moet je zeggen geen bier, en niet
zeggen niet te gek, want dat is natuurlijk voor iedereen anders. Je weet niet
wat er gedronken is. Ze hebben zich verder wel gewoon netjes gedragen.
Jeugdcarnaval & Sokkenbal (Gerben): goed verlopen, druk, goede omzet
gedraaid. Voor de clown kreeg ieder kind een bonnetje bij binnenkomst, maar dat
blijkt niet helemaal goed te zijn gegaan. Gehoord dat de muziek na de optocht
hier niet carnaval was, hebben wij al meegenomen.
o Marieke Albers: bal na de optocht erg vermoeiend voor de kinderen tot ze
naar de prijsuitreiking in de zaal kunnen.
o Regine Bouquet: kinderen die van de basisschool komen vallen een beetje
tussen de wal en het schip, gaat daar nog iets voor gebeuren? Stichting: in
het verleden geprobeerd bij de Brug, maar kwam niet van de grond.
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Blad3

Gerben: wij hebben deze jongeren benaderd om met ons om tafel te
komen zitten wat ze willen, maar daar wordt niet op gereageerd. Wij willen
graag horen wat zij zouden willen. Ellen Veld: wel goed opgelost met
chillhoek, is ook een moeilijke leeftijd. Kinderen die nu in de brugklas gestart
zijn hebben het hier goed naar de zin gehad.
50+ carnaval (John/Theo): willen Abbie gaan benaderen of ze het wel op prijs
stellen dat de raad en stichting binnen komen. Wordt sinds dit jaar niet meer
ondersteund door de Stichting.
o Geen opmerkingen.
Trouwe Moandag (René): super druk in de zaal, gezellige middag. Enige wat wij als
minpunt hebben ervaren is dat het programma erg uitloopt. Ook geëvalueerd met
de commissie, helaas zijn ze niet aanwezig. Eindtijd is 19u, was nu minstens een half
uur later. Ook veel later dan 16u begonnen, Thekes adverteert met 14u als
aanvangstijd.
o Geen opmerkingen
Burgemèstersdeinsdag (Kim): goed verlopen, blij dat we toch nog een derde
kandidaat hebben kunnen vinden. Weer goed gegaan met de partybus. Animo
lijkt wel af te nemen, dus graag tips over hoe we deze dag kunnen behouden. In
verleden een aantal kandidaten veel geld in de campagne gestopt, dit weerhoud
mensen er misschien van, maar hoeft helemaal niet zoveel te kosten. Ook door het
jaar heen kan je zelf bepalen hoe druk je het er mee hebt. Ook op de dag zelf
gaan er steeds minder mensen mee, dat is ook te zien aan het aantal stemmen.
o Regine Bouquet: een keer de rollen omdraaien, vrouwen kandidaat stellen
en mannen stemmen. En dit dan eventueel afwisselen.
o Peter v Roosmalen: misschien kan je Overlangel erbij betrekken met
Petjesbar als locatie?
o Frans-Jan van de Berg: er zijn alweer verschillende mogelijke kandidaten,
misschien deze mensen op tijd benaderen?
o John Voet: William wil voor iedere sponsoren campagne als je hem
benadert.
o Marieke Albers: idee om op de site te zetten wat het allemaal inhoudt?
o Patrick Schoenmakers: oudere jeugd gaan naar Cuijk, hoe kunnen we ze
hier houden? Stichting: William heeft deze groepen ook al verschillende
benaderd om dit met hen proberen te bespreken, maar komt niks uit.
Bouwloods (Theo): dit jaar weer een groep geweest die de kachel heeft weten te
forceren, gelukkig wel een zachte winter gehad, waardoor de tank nog voor 70%
vol zit. Het probleem met het forceren zijn we op tijd bij geweest, is nu beter
beveiligd en geregeld. Er is uiteindelijk goed opgeruimd, voor sommige clubs wel
moeilijk. De faciliteiten zouden onderling door de clubs onderhouden worden, de
verpakkingen van de verbandgaasjes zijn daar gevonden. Graag weer wc papier
kopen.
o Menno v Vliet: container die er staat, is die voor alle rotzooi? Stichting: Nee,
alleen oud ijzer.
o Regine Bouquet: is het een idee om 1 iemand aan te wijzen om voor de
faciliteiten te zorgen, nu kijken de 7 clubs elkaar aan en gebeurd er niks.
Schoonmaaklijst opstellen? Iwan: 1 ouder/lid per club daar voor aanstellen?
Algemeen (overige/diversen) (Rene)
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Marieke Albers: jeugdpronkzitting staat niet op de lijst. Geen opmerkingen.

4. Hèrps Mèrtje

Zondag 22 mei 2016 (René): druk mee bezig, vergunningen aangevraagd, kramen
geregeld, marktmeesters geregeld.
Hulp van carnavalsclubs gevraagd (oproep wordt nog gemaild): vegen, opbouwen,
kassa’s bemannen. Hoe meer clubs hoe liever. Er zijn senioren clubs die het graag over
willen dragen, doen het niet meer voor het geld, willen het graag overdragen aan de
jeugd.
Janneke v Aar: goed communiceren dat jullie als stichting ook de groepen ook echt
nodig hebben.

5. Rondvraag

Geen vragen of opmerkingen.

6. Sluiting

Rene sluit de vergadering om 21.33. En datum jaarvergadering maandag 31-10-2016.
Informele nazit, 2 consumpties van stichting carnaval
11-11 Bal
Zaterdag 12-11-2016
Carnaval

Blad4

Zaterdag 25-02-2017

