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Notulen algemene ledenvergadering 
Locatie: Café-Bowling Het Wapen van Asten 
Datum: 22-09-2021 
                  
Voor de jaarvergadering hebben zich 4 mensen afwezig gemeld: 
Peter van den Akker,  Lizette Mollemans en Lejan van Schaijk, Tim Robins. 
 
 
Aanwezig: Marcel Mutsers, Hans Mutsers, Maarten Mollemans, Freek Meulendijks, Chistianne van den Eijnden, Moniek Stienen, 
Joyce Smeets, Hans Smeets, Anjo Vlemmix,  John Vlemmix, Fer Fritsen, Bertine Fritsen, Henri Diekmann, Antwan van Heugten, 
Dorée van de Elshof, , Angela Jaspers, John van Dam, Richard Kerkers, Ton van Helmond, Erwin Crooijmans, meneer van de 
Gevel, Han van der Heijden, Martin Waals, Toon Hilverda, Tonny Hilverda, Joost Mennen, Martien Mennen, Michael van den 
Boomen, Franklin van Schijndel, Ferdinand van Schaijk, Margo van den Eerenbeemt, Hermanjoop van Horik en Helma van Cuijck,  
Corné Vermeulen,  Hans Stienen.  
 
 
1. Opening vergadering 

De vergadering wordt geopend om 20:02 uur. 
De notulen van vorig jaar hebben op de site gestaan en zijn goedgekeurd. 

2.  Mededelingen/Ingekomen stukken 
 Mededelingen: 

-  Het eerste drankje wordt aangeboden door de vereniging. 
-  De contributie wordt gehandhaafd.  

 
Jubilarissen:  

- Hr. J. Welten       44 jaar lid 
- Hr. W. van Veghel       44 jaar lid 
- Mevrouw Friesen      44 jaar lid  
- Mike van den Boomen            11 jaar lid 

De jubilarissen van het afgelopen jaar worden het komend seizoen gehuldigd. 
Overleden leden:   
- Mevrouw Philipsen 
- Herman Verdonschot is geen lid, maar toch benoemen we dat hij is overleden omdat hij Ex-Prins is.  

 
 
3.  Jaarverslag carnavalsseizoen 2021 toegelicht door de secretaris  

 Het jaarverslag is opgesteld door secretaris Anjo. Zij zal dit nu voorlezen. 
 

4. Financieel verslag carnavalsseizoen 2021 toegelicht door de penningmeester 
Joyce heeft het financieel verslag gemaakt en ze zal dit nu toelichten met behulp van de beamer. 
Als er iemand het verslag wil inzien, kan dit binnen een  maand maar wel op afspraak. 

 
5. Verslag kascontrolecommissie 

Voor het financieel jaar 2020/2021 bestond de kascontrolecommissie uit Richard Kerkers en Bertine Fritsen.  
Richard Kerkers geeft Joyce complimenten dat de administratie er wederom keurig uitziet. 
 

6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
Richard Kerkers is aftredend.  
Is er iemand vanavond aanwezig op de ledenvergadering die volgend jaar samen met Bertine de kascommissie wil doen? 
Michael van de Boomen biedt zich aan om dit de komende 2 jaar te doen.  

 
7. Decharge en benoeming bestuursleden 

Joyce Smeets is vanwege het ontbreken van aanmeldingen voor de functie van penningmeester, op de vorige vergadering 
opnieuw aangetreden als penningmeester. Haar termijn zit er al even op. Is er iemand vanavond aanwezig die zich  
geroepen voelt om haar functie van penningmeester over te nemen, dan is dit mogelijk. 
Niemand biedt zich aan, Joyce blijft in haar functie. 
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Anjo Vlemmix heeft haar eerste bestuursfunctie van 3 jaar voltooid. Ze heeft reeds eerder aangegeven geen 2e termijn aan 
te gaan en haar functie van Secretaris neer te leggen. 
We hebben 1 aanmelding gehad om de vacature op te vullen. Ik wil jullie graag voorstellen aan de nieuwe Secretaris  
van CV De Plekkers: Dorée Elshof. 
De vergadering verleent hierbij decharge aan het bestuur voor het beleid van het afgelopen jaar. 
 

8.  Toelichting carnavalsseizoen 2022 door de voorzitter  
- Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen om er weer een goed jaar van te maken in overleg met de 
andere carnavalsverenigingen en de gemeente. We hebben vergaderd met de andere cv’s.  
We zien het hoopvol in zeker nu de 1½ meter er vanaf is en we gaan proberen  een mooi seizoen te draaien. 
Misschien komen er aanpassingen, zoals een corona check en wellicht komen er nog andere zaken op ons af. 
Er zijn ook al allerlei commissies gevormd. Maarten leest het programma voor. 
Komend jaar zijn er veel jubilarissen we gaan nog kijken hoe we dit precies gaan doen met tijd en etc.  
De bedoeling is dat we dit op carnavalszaterdag gaan doen. 
 
Hans Smeets: Kunnen we de kennismakingsavond verschuiven zodat we dan evt. naar het Prinsenbal van de Peelvruijters 
kunnen gaan? We gaan dit bekijken. De Peelvruijters hebben hun Prinsenbal vervroegd omdat de Pandoer gaat sluiten. 
Is er al een nieuwe Prins? Nee we zijn er mee bezig. Er is nog geen witte rook.  
 

9.  Rondvraag 
-Maarten: De Klot zit ook in het oude kerkje. Er zijn dit jaar bij alle activiteiten diverse commissies in het leven geroepen om 
activiteiten te begeleiden en/of nieuw leven in te blazen. 
In het bestuur hebben we veel vergaderd over het Ceremoniemeesterschap. Een C.M. is voor onze Vorst wel het meest 
wenselijke scenario. Als degenen hier vanavond er ideeën over hebben, of mensen weten horen we dat als bestuur graag. 
De Peelvruijters hebben met ditzelfde probleem gezeten. Elk idee is welkom. Er wordt ook over adjudanten gesproken. 
We hebben afgelopen jaar toch een paar activiteiten gehad. Voortvloeiend uit Het Mysterie van De Plekkers is Het Mysterie 
van Asten geworden. Dit heeft verder geen relatie met CV De Plekkers. 
 
-Fer: Mag ik met 11-11 in volledig tenue komen in mijn Prinsenpak? Ja. 
-John: Stelt voor om een Ex-Prins als C.M. aan te stellen en dan ieder jaar weer een nieuwe Ex-Prins. 
-Hermanjoop: wil ook met de Ex-Prinsen weer een vergadering plannen. Maarten zegt dat er natuurlijk ook weer voor de 
act van de Kolderieke Avonden geoefend moet worden. 
-Erwin Crooijmans: Is de Rv11 compleet? We komen gedraaid, vrijwel alle raadsleden zijn bezocht. Nieuwe raadsleden zijn 
ten alle tijden welkom. Mogen dit ook vrouwen zijn? Daar hebben we als bestuur nog niet over nagedacht. 
 
-Hans Stienen: Heeft 2 vragen. Wordt er nagedacht over of we de carnavalsdagen anders in kunnen delen dan hoe we het 
altijd gedaan hebben of kan er iets anders bedacht worden bv. met de café-bezoeken of hoe we binnen komen? 
Dat zit waarschijnlijk standaard in het programma, maar de vraag is of dat nog reeël van deze tijd is. 
Om het gevoel van saamhorigheid en binding vast te houden is de vraag aan de vereniging om misschien een nieuw 
Plekkerslied een soort van clublied te maken zodat het meer bij deze tijd aansluit.   
De vraag is aan de vereniging of die ervoor open staat dat er een 2.0 of 3.0 versie gemaakt wordt van het Plekkerslied, 
zodat we dat nieuwe elan  kunnen geven. In het verlengde daarvan is het binnenkomen van CV De Plekkers, omdat we 
zonder kapel binnenkomen, om met een one-man digitale blaaskapel binnen te komen. Dit wordt dan kant en klaar 
voorgedragen. Hans wil dit aan het bestuur voorleggen en in de Algemene Ledenvergadering of die ervoor openstaat of wij 
de digitale blaaskapel als vereniging gaan installeren. Dit wordt door vele aanwezigen als positief ervaren. 
Hans Stienen gaat dit verder uitwerken en aan het bestuur voorleggen. 
 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:39 uur. 
 


