Notulen Najaarsvergadering 29 oktober 2018
Aanwezig zie presentielijst
Voordat de vergadering wordt geopend neemt Jacqueline Brander het woord. Hierin licht ze
toe waarom ze haar functie van voorzitter neerlegt. Hierna verlaat ze de vergadering en is er
gelegenheid tot het stellen van vragen. Gerard Zwaan geeft uitleg over hetgeen Jacqueline
Brander heeft gezegd.
1. Opening en mededelingen
Na een korte pauze zit Gerard Zwaan de vergadering verder voor.
De taken van de voorzitter worden voorlopig verdeeld onder de zittende bestuursleden en
Gerard Zwaan en Anneke Molenaar blijven een jaar langer in het bestuur. Iedereen wordt
verzocht mee te denken over een nieuwe voorzitter.
.
2. Ingekomen en verzonden stukken
We hebben een mail ontvangen van Bas Hageman. Wordt behandeld onder punt 5.
Gea Breebaart en Wilma Scholten hebben afbericht gedaan.
3. Goedkeuring notulen VJV april 2018
Worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.
4. Financiën
Er waren dit jaar 4000 betalende bezoekers, dat zijn er 4000 tekort om uit de kosten te zijn.
We hebben een negatief saldo van €25.000,00. Dit kunnen we gelukkig opvangen dankzij
de buffer van de Vrienden van de Stichting Bloemencorso Winkel.
Er is dit jaar €6500,00 uitgegeven aan vlaggen. Hiervoor hadden we €1500,00 subsidie van
het Westfrieslandfonds. Er was vorig jaar al €4500,00 gereserveerd. De bewoners van het
Oostend hebben €535,00 gesponsord.
5. Terugblik Corso 2018
-Algemeen: het was weer een prachtig Corso met hele mooie wagens en veel figuranten.
Helaas zat het weer niet mee, waardoor er twee rondes zijn verreden. Dit is ook de reden
dat de regeling van twee keer langs de Pijp met de Corsowagen om in de juryuitslag te
worden opgenomen dit jaar is vervallen. We stellen voor om in de regeling een zin toe te
voegen dat het bestuur bij calamiteiten of andere redenen van deze regel af kan wijken. Dit
wordt aangepast in het Corso ABC.
-Controleavond: als er volgend jaar weer zoveel wagens meedoen, dan gaan we kijken of
we de controleronde op een andere manier gaan invullen. Dit wordt per jaar bekeken. We
gaan ook kijken of er na de controleavond nog een tweede controle van bepaalde wagens
moet komen. Soms moet er nog veel gebeuren aan de wagens zodat de technische
commissie geen goed beeld krijgt tijdens de controleavond. Dit wordt ook per keer/wagen
bekeken.
Met de hoogte van de wagens gaat het goed sinds de Geadriehoek 2.0 in de Bosstraat
staat.
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-Avondopstelling: alle wagens worden weer opgesteld in de Dorpsstraat.
-Website groepen: Er is een format naar de groepen gestuurd om een eigen website te
maken die gekoppeld is aan de website van het Bloemencorso. Zo hebben we een veel
groter bereik en de groepen kunnen het gebruiken voor sponsoring van kleding voor
figuranten.
Het verzoek aan de groepen is om daar de komende winter aandacht aan te besteden en
iemand aan te wijzen die daar verantwoordelijk voor wordt.
Opgemerkt wordt dat de Sioux geen link hebben gehad.
De website van de Corso is nog niet actueel. Wordt binnenkort voorzien van nieuwe foto’s.
Het juryrapport is bijna klaar, komt binnenkort op de website.
-Punten Bas Hageman van de Sioux: Het leek alsof er een paar juryleden waren die meer
aandacht hadden voor andere zaken dan voor de uitleg over de Corsowagen. Dit wordt niet
door alle groepen herkend. Wel wordt de tip gegeven om de juryleden eerst om de wagen te
laten lopen en daarna uitleg te geven. Dit punt wordt ook meegenomen in de uitleg aan de
jury.
De regel twee keer langs de Pijp is al eerder behandeld.
Het voorstel is om losse stembiljetten in de programmaboekjes te stoppen. Het toevoegen is
veel werk (handmatig) en dus meer kosten, er wordt besloten om dit niet te doen. De optie
om digitaal te stemmen wordt dit komende voorjaar uitgezocht. Er is een suggestie om de
bezoekers bij de uitgang van het dorp te attenderen op de gelegenheid om te stemmen.
6. Evaluatie staffel programmaboekjes: blijft zoals het was.
Jeugd 5
Klein 10
Midden 20
Groot 30
Er wordt een suggestie gedaan om met armbandjes te werken, maar die zijn duur. Er zijn
Corso’s waar dit wel gebeurt, maar daar betaalt de gemeente de entreeprijs voor de
inwoners.
Er is nog een opmerking over de voorverkoop bij Otjes. Die was dit jaar een dag voor de
voorverkoop waardoor sommige verkopers minder boekjes verkochten tijdens de
avondvoorverkoop. Dit is niet motiverend.
Wij gaan echter wel uit van het principe dat ieder verkocht boekje er één is.
Door de weersvoorspellingen weten we niet of een dag eerder verkopen bij Otjes ook
grotere afname zou hebben betekend.
7. Vrijwilligerswerk Indian Summer en Zwarte Cross: bij beide activiteiten worden
vrijwilligers ingezet die een vergoeding krijgen voor club of vereniging. Dit zou voor de
groepen een mooie aanvulling zijn op hun kas. Mira heeft hier ervaring mee en kreeg een
bedrag van € 55,00 per dag. Dit komt terug op de agenda van de VJV 2019.
Vrijwilligers via bedrijven: grotere bedrijven zetten zich vaak in voor vrijwilligerswerk. De
vraag is of er aanwezigen zijn die bij grote bedrijven werken, of bedrijven weten die zich hier
voor in willen zetten? We denken dan aan het bemensen van de kassa- en controleposten
en de parkeerwachten.
De uitwisseling met de Floralia had niet het gewenste resultaat. Wij waren met 10 man
aanwezig, er kwam er 1 naar Winkel. We gaan hierover nog in gesprek.
Tijdens de bijeenkomst met de gemeente en de overige vijf evenementen die daarbij
aanwezig zijn willen we ook met hen overleggen over eventuele uitwisseling.
Bij de Halloweenmarkt in Hippolytushoef wisselen verenigingen met elkaar uit.
8. Afscheid Erwin Bakker: Na elf jaar inzet voor de Corso stopt Erwin als werkcommissielid.
Hij wordt bedankt met bloemen en een woordje.
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9. Rondvraag:
Robert Wijn> er gaan heel veel bezoekers achter Winkelmade om en betalen zo geen
entree. In de Limmerschouw staat nu wel een goede stellage. Kan dit ook bij Winkelmade?
Eerdere afsluitingen zijn steeds kapotgemaakt/geknipt.
De oplossing zou een extra kassapost zijn, maar dan moet die wel worden bemand.
Peter Otjes> Wil graag flyers. Desnoods met 5 of 10 data erop. We hebben nog wel
ansichtkaarten met algemene tekst.
Peter Otjes> heeft een voorstel voor een andere startopstelling. Het is ieder jaar overvol met
de wagens van het Kindercorso, alle familie die daar om heen loopt, bezoek en figuranten
die hun plek zoeken. Peter stelt voor om het Kindercorso en de jeugdwagens op te stellen in
de Dorpsstraat tussen Beentjes en Fijnheer en de rest in de Bosstraat. Dan kan de
kassapost misschien ook meer naar voren?
Peter Otjes> denkt al lang na over de vraag hoe we meer bezoekers naar het Corso krijgen.
De nachtmarkt in Kolhorn trekt alle jaren veel volk. Kunnen wij ook niet iets doen met
verlichte wagens die door het dorp rijden? Eelde trekt alle jaren ruim 60.000 bezoekers met
een tweedaags evenement. De eerste dag is er een optocht, de tweede dag worden de
wagens tentoongesteld. Dit eventueel te combineren met een Festival.
Bovenstaande zijn zaken die zeker onderzocht moeten worden. Dit wordt in de volgende
vergaderingen verder besproken.
John Bijvoet> Vraagt of er regels zijn ten aanzien van aandrijving van de Corsowagens? Dit
jaar waren er wagens elektrisch aangedreven. > Antwoord komt in de VJV. Vergunning biedt
mogelijkheden, maar consequenties bij storing moeten ook worden meegenomen.
Robert Wijn> wil weten of er nog vragen aan het bezoek zijn gesteld? Niet persoonlijk, wel
via het stembiljet. Helaas zat de enquête dit jaar niet aan de achterkant van het stembiljet.
Enquête nemen we opnieuw in overweging.
Peter Wittekoek nodigt iedereen uit voor de slotavond van vrijdag 2 november.
10. Sluiting. Als alle vragen zijn gesteld sluit Gerard de vergadering af met het excuus voor de
bijzondere start.
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Presentielijst NJV 2018
Naam
Miranda Schenk
Lia Klos
Hans Klos
Christa Schouten
Natascha Veen
Annemarie v/d Tuin
Ruud Neggers
Aike Minnes
Bart Jan
Jeroen Bakker
Hans Hageman
Rick van Abeele
Robert Wijn
Jelle Hinke
John Bijvoet
Jordy Schotsman
Jorg Schimmel
Remco Ursem
Judith Spaansen
Leonie Spaansen
Linda Brouwer de Koning Spaansen
Marc Langedijk
Gerard Zwaan
Anneke Molenaar
Michiel Snik
Bert Kort
Mirna Breebaart
Peter Wittekoek
Kees v.d Berg
Peter Otjes
Mira Meihuizen
Yvonne v.d Linden
W. Benedict
J. Brander
Miranda Kaper
Jeroen Brand
Marga Leegwater
Liana Spaansen
Ada Wester
Peter Zwennis
Koos Zijdewind
Mascha de Vries
Andrea de Vries

Groep
Fa. langverwacht
Kokoledo’s
Kokoledo’s
Kokoledo’s
Kokoledo’s
Bosdorp
Kindercorso
Kindercorso
J.J. de Sioux
Bar dancing ‘t Skuurtje
J.J. de Sioux
Corsomini’s
Corsomini’s
J.J. de Sioux
fa. Langverwacht
Corsobegeleider
fa. Langverwacht
Jongens van de Trambaan en Corsobegeleider
Soepkippen
Soepkippen
Soepkippen
Bestuur
Bestuur
Bestuur
Snikkende Leeuwen
Firmaatjes
Jongens van de Trambaan
’t Gaspitjes/ Pewinieuws/ Vrienden van
Werkcommissie
J.J. de Sioux
Jongens van de Trambaan
Bestuur
de Naald
Bestuur
Jongens van de Trambaan
Spreeuwtjes
Witte Rook
Witte Rook
Werkcommissie
Lutjefleur
Lutjefleur
Badmutsies
Badmutsies
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