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Notulen Algemene Ledenvergadering   
Datum:  21-09-2022 
Locatie:   Café-Bowling Het Wapen van Asten 
 
Aanwezig:    29 leden incl. bestuur 
Afwezig met afmelding:  Peter van de Akker, Dorthe en Max de Jong, Wim van Veghel, Ton van Helmond, Tim van Helmond, 
John en Lonneke van Dam, Hans Smeets, Danielle van Bree en Michael van de Boomen 
 
1. Opening vergadering 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.01 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:  

Gerard   van Geffen - 33 jaar 

Noud van Bussel - 33 jaar 

William Seijkens   - 22 jaar – club van 133 

Henri en Annemie, Alyssa van der Heijden - 11 jaar 

Joost en Wendy Mennen  - 11 jaar 

Jan en Annie Smeets - 11 jaar 

Peter  Verweijen - 11 jaar 

Antony en Helmi, Kevin, Roy van den Heuvel - 11 jaar 

Charlotte van Schijndel - 11 jaar 

Rob Jansma - 11 jaar 

Cor en Fransje Haasen - 11 jaar 

Franka van Bussel - 11 jaar 

Carol van de Broek - 11 jaar 

Piet Jeucken - 11 jaar 

Wil  van den Ham - 11 jaar 

Twan Verweijen - 11 jaar 

Albert en Francé, Frank van den Eijnden - 11 jaar 

Gerard, Marleen, Lotte, Fleur, Kris Bisschops - 11 jaar 

Ruud Douven - 11 jaar 

Leon Eijsbouts - 11 jaar 

Berry Cuijpers - 11 jaar 

Tom Peijs - 11 jaar 
 
Overleden leden tussen 01-09-2021 en 31-08-2022 

Carel Verdeuzeldonk  

Wout van Bussel (Ex-Prins 1985) 

Mevrouw Franssen 
 
  



 

Pagina 2 van 4 
 

3.  Jaarverslag carnavalsseizoen 2021/2022 toegelicht door de secretaris 
 
Het jaarverslag is opgesteld door secretaris Dorée Elshof. Zij heeft het voorgelezen.  

 
September  
 
Na een jaar zonder Carnaval is het eindelijk zover, de anderhalve meter maatregel en de mondkapjes plicht worden 
losgelaten, de maatregelen die een normale Carnaval in de weg staan. Maar het coronatoegangsbewijs wordt 
ingevoerd voor o.a. de horeca. Is er een Carnavalsseizoen mogelijk en hoe gaat dat er dan uitzien? Alle 
werkgroepen starten op. Iedereen is enthousiast maar ook sceptisch wat als… wat als… de anderhalve meter weer 
wordt ingevoerd, wat als… er weer een lockdown wordt opgelegd…  
 
Oktober  
 
Op 15 oktober maakt Vorst Hans bekend dat we witte rook hebben. Een nieuwe Prins staat klaar om onze 
vereniging voor te gaan het komende Carnavalsseizoen. En ondertussen, nu de maatregelen grotendeels zijn 
vervallen, kan weer wat georganiseerd worden. En dat is natuurlijk een kans die we niet laten liggen. Een 
enthousiaste werkgroep organiseert een bowlingmiddag voor onze Raadsleden en dames, Ex-Prinsen en Prinsessen 
en hun kinderen in onze residentie ’t Wapen van Asten op zondag 24 oktober. Een leuke middag voor jong en oud 
met als trotse winnaars Quinn, Anthony en Helmi. 
 
November 
 
Prins Fer en Prinses Bertine zijn klaar om zich te bewijzen aan de Ex-Prinsen op het 11-11bal op 13-11. Maar we 
worden door de tijd ingehaald. Een nieuwe variant van het Corona virus duikt op en het bestuur kan niet anders 
dan het 11-11 bal annuleren. Het Prinsenbal van 28 november wordt uitgesteld. Ondertussen werken diverse 
werkgroepen hard om hun activiteiten voor te bereiden. We weten immers niet of er toch versoepelingen komen. 
De Kolderieke Avonden met als alternatieve locatie de Beiaard omdat de Klepel niet beschikbaar is, de Redactie van 
De Plekker want als de Carnaval doorgaat hoort daar ons prachtige boekje bij, de werkgroep Kindermiddag ook zij 
zitten niet stil. Iedereen zet zich vol in om te zorgen dat als het doorgaat wij als vereniging goed ten blakke komen. 
 
December  
 
Van afstel komt uitstel. Op 18 december maken we intern bekend dat onze Prins, die staat te trappelen in de 
coulisse, niet uit zal komen voor het seizoen 2022. Alle activiteiten worden afgelast. 
 
Januari 
 
Een Nieuwjaars drive through. Op het Ostaderplantsoen worden in hun auto’s onze Raadsleden en dames en Ex-
Prinsen en Prinsessen met hun kinderen ontvangen door het bestuur en Vorst Hans. Er wordt een hapje en een 
drankje uitgedeeld en we wensen elkaar op deze manier toch persoonlijk een gelukkig nieuwjaar. Ondertussen nog 
geen groen licht voor een Carnavalsfeest maar achter de schermen werken we hard door om iets klaar te hebben 
staan voor als het kan. Zitten, op anderhalve meter of toch als vanouds maar dan met de coronapas? 
 
Februari  
 
En dan, begin februari, de horeca mag open, weliswaar onder strikte voorwaarden maar er kan iets. Ondertussen 
worden bij al onze leden en sponsoren pakketjes bezorgd met de enige echte Plekkers Sokken. Want ook als 
Carnaval samen nog niet kan, hier krijg je vrolijke voeten van. En dan volgen er versoepelingen. Op 17 februari 
presenteren wij met trots ons alternatieve Carnavals programma omdat vanaf 18 februari gebeurt waar iedereen 
op had gehoopt, bijna alle maatregelen gaan van tafel.  
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Zondag – 20 februari – KansPlus Casual 
Een leuke gezellig avond met de mensen van KansPlus muzikaal opgeluisterd door De Turvers. Superfijn dat op zo’n 
korte termijn we als vereniging goed vertegenwoordigd waren. 
 
Carnavalszaterdag – 26 februari 
Om 14.00 uur verzamelen we bij onze residentie en het voelt meteen weer heel vertrouwd. Het is ontzettend druk, 
Raadsleden en dames, Ex-Prinsen en Prinsessen iedereen in vol ornaat. Wat een prachtig gezicht. Alsof er niets 
veranderd is, maar toch, alles is anders. Het is een bijzondere en spannende dag want lukt het Prins Fer en Prinses 
Bertine om de Plekker op tijd weer in het schilderij te krijgen. Gelukkig zit hij gemoedelijk aan de bar een biertje te 
drinken en is hij genegen zijn originele plek weer in te nemen. En laat dat maar aan ons Prinsenpaar over. En dan is 
het zover. Prins Fer en Prinses Bertine treden af als Prinsenpaar. Het langstzittende paar ooit. Ze worden warm 
welkom geheten bij de Ex-Prinsen. Bertine had het wat minder warm want haar jasje was even kwijt maar ook dat 
kwam allemaal goed. Hierna hebben we afscheid genomen van Henri als ceremoniemeester. Henri nogmaals 
bedankt voor alle jaren inzet voor deze mooie club. Daarna is Fer geïnstalleerd als nieuwe ceremoniemeester. Ook 
hebben we de eer een nieuw Raadslid bij onze club welkom te heten. Corné welkom bij de Raad van Elf en Bianca 
welkom bij de Dames van de Raad. En toen, ja alles was anders, een kist die verschijnt, muziek die iedereen 
herkent, aftellen van 11 naar 1 en daar was hij dan, de kortst zittende Prins van CV De Plekkers. Prins Marcel I. Na 
zijn proclamatie volgen memorabele fotomomenten met o.a. zijn familie. Marcel zingt nog een lied voor ons en dan 
treedt hij af. Nadat we met een grote groep hebben gegeten bij De Grutter zijn we om 21.00 uur weer in onze 
residentie voor De Plekkers Draaiendoor. Een gezellige, sfeervolle avond die door Hans Stienen aan elkaar wordt 
gepraat met optredens van Sister Act, Ronnie Romero en DJ Trax. 
 
Carnavalszondag – 27 februari 
We verzamelen om 10.00 uur bij onze residentie voor “Iedereen is Prinsjesdag”. Want dit jaar is alles anders. De 
mannen van onze Raad en hun dames worden in het zonnetje gezet. Zij worden alle uitgeroepen tot Prins en 
Prinses en zwaaien die dag hun scepters over Asten. Om 11.11 uur wordt de Carnaval geopend door gezamenlijk de 
Plekker op te hangen. Diverse café bezoeken vullen de dag verder in waar bij Van Hoek de receptie van Prins Marco 
plaats vindt. Na het optreden op het bordes zijn we doorgegaan naar de Compagnon. We eten met z’n alle bij 
TapgAsten waar Hans Stienen z’n buut aan ons voordraagt. Na het eten gaan we via ’t Spektakel door naar de Toff, 
waarna een grote groep naar ’t Wapen van Asten gaat. Om 20.30 uur begint in onze residentie The Voice Of 
Carnaval, een avond vol met zangers en zangeressen die hun beste vertolking van tijdloze klassiekers en moderne 
meezingers ten gehore brengen. Het was grensoverschrijdend gezellig. Antwan van Heugten zorgt dat iedereen 
weet wie er op het podium te bewonderen is. Het kledingrek heeft na alle optredens nog voor verrassende en 
onverwachte taferelen gezorgd. Ja alles was anders. Aan het eind van de avond treden alle Raadsprinsen en 
Prinsessen af. 
 
Carnavalsmaandag – 28 februari 
Om 11.00 uur mogen we bij Fer en Bertine op de eikes. Alles was top verzorgd en het weer werkte prima mee. Toch 
een raar gezicht een Raad van Elf in spijkerbroek. Maar hé alles is anders. Vandaaruit zijn we het dorp in getrokken, 
bij de Baron was het heerlijk biertjes drinken in het zonnetje en bij Toff was het als vanouds gezellig. Zoals elk jaar 
werden er weer emmertjes water gehaald, gelukkig zijn sommige dingen hetzelfde gebleven. Om 16.00 uur begint 
bij Zaal Zeegers onze gezamenlijke activiteit Kolderiek tussen de soep en de erpels. Eten, drinken en lachen. Hans 
Smeets was na de erpels al stilletjes aan begonnen met de sloop. Daarna hebben we bij De Engel nog gedanst en 
gehost en toen terug naar onze residentie om de steken af te leggen en een fantastische Carnaval af te sluiten waar 
het motto toch echt was alles is anders. 
 
Maart 
Op 27 maart hebben we in onze residentie tijdens het halfvastenbal onze jubilarissen van de afgelopen 2 jaar 
gehuldigd. Maar liefst 40 jubilarissen mochten een onderscheiding in ontvangst komen nemen. Wat een eer dat 
onze vereniging zoveel trouwe leden heeft. Daarna werd er een bingo gepresenteerd door niemand minder dan 
Samantha en Priscilla. Deze werd muzikaal omlijst door Miriam zingt en DJ Trax. Wederom een leuke middag voor 
jong en oud.  
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Juli 
KansPlus viert haar 60 jarig jubileum en Vorst Hans, Ceremoniemeester Fer, Bertine, William en Henri helpen die 
avond mee in de horeca.  
 
Ondanks dat alles anders was, was het een prachtig Carnavalsjaar.   
 
4.  Financieel verslag carnavalsseizoen 2021/2022 toegelicht door de penningmeester  
 
Joyce Smeets 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 2021/2022 bestond de kascontrolecommissie uit Bertine Fritsen en Michael van den Boomen. Bertine 
ligt toe hoe de kascontrole is verlopen. Zij geeft Joyce complimenten dat de administratie er wederom keurig uitziet.  
 
6.  Benoeming nieuwe kascommissie 
 
Bertine Fritsen is aftredend. Is er iemand vanavond aanwezig op de ledenvergadering die volgend jaar samen met Michael van 
den Boomen de kascommissie wil doen? Helmi van de Heuvel biedt zich aan om dit de komende 2 jaar te doen. 
 
6a. Decharge bestuursleden  
 
Joyce Smeets is vanwege het ontbreken van aanmeldingen voor de functie van penningmeester 2 vergaderingen geleden 
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. Joyce geeft aan er nog steeds zin in te hebben. 
Niemand biedt zich aan, Joyce blijft in haar functie. De vergadering verleent hierbij decharge aan het bestuur voor het beleid 
van het afgelopen jaar. 
 
7. Programma + toelichting carnavalsseizoen 2022-2023 door de voorzitter   
 
Maarten Mollemans licht het programma toe en dankt iedereen die bijdraagt in de werkgroepen. Vanaf dit jaar zal de 
kaartverkoop van de Kolderieke Avonden digitaal plaats vinden. Verder is het maximumaantal gratis kaarten voor de 
Kolderieke Avonden bepaald op 2 stuks, reden hiervan is onder andere het aantal beschikbare plaatsen in de Beiaard. 
 
8. Rondvraag  
 
Lizette Mollemans vraagt wanneer de jubilarissen worden gehuldigd i.v.m. het aantal en het eventuele conflict met de starttijd 
van de Cantus. Haar opmerking zal worden meegenomen in het bestuur.  
 
9. Sluiting  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.38 uur. 
 


