
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING AOV VARSSEVELD  
 
D.D. 27-01-2017 om 20.00 uur bij Fu Hing 
Notulist: Annemarie Veerbeek 
 

1. Opening 
Voorzitter Luc Helmink opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. Er wordt toegelicht 
dat Luc de rol van voorzitter over heeft genomen van Gerrie Geessink, omdat zij om persoonlijke 
redenen gestopt is in deze functie. Gerrie blijft nog wel algemeen bestuurslid. Luc heeft de rol van 
voorzitter na de kermis op zich genomen.  
Er wordt gemeld dat onze penningmeester Mark Vrieze deze avond helaas verhinderd is en daarom 
zal Luc de financiën presenteren.  
We starten de vergadering met het kijken van de aftermovie van de kermis.  
 

2. Notulen van de jaarvergadering 2016 
In de notulen van 2016 is te lezen dat vorig jaar tijdens het presenteren van de financiën de vraag 
gesteld werd cq een aanbeveling gedaan is, om in het positieve resultaat dat werd behaald een post 
reservering/voorziening op te nemen voor bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, jubilea en 
dergelijke om zo het resultaat boekhoudtechnisch enigszins te drukken. We zijn immers een 
vereniging en hebben in principe geen winstperspectief. Deze vraag zal verderop bij het presenteren 
van de financiën voorzien worden van antwoord. 
 
Verder zijn er geen opmerkingen. De notulen van 2016 worden dan ook vastgesteld.  
 

3. Jaarverslag 2016 
Het jaarverslag wordt door secretaris Annemarie Veerbeek voorgelezen: 
 
Januari 2017; het moment is daar om het jaarverslag van 2016 te gaan schrijven. Terugblikkend op 
het jaar 2016 komt er meteen een goed gevoel naar boven! Een jaar met vernieuwingen op 
meerdere vlakken, wat natuurlijk gepaard ging met de nodige spanning in de voorbereidingsfase, 
maar wat tijdens de uitvoering meer dan de moeite waard bleek, dus een jaar waar we met een heel 
goed gevoel op terug kijken. Maar eerst even bij het begin beginnen…  
 
ALV 29 januari 
Het jaar 2016 begon met de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 29 januari bij Fu Hing, waarin 
teruggeblikt is op het jaar 2015 en vooruit gekeken is naar het jaar 2016. Tijdens deze vergadering 
werden vernieuwingen al even kort aangestipt, maar de verdere uitwerking moest nog gaan 
plaatsvinden en de specifieke plannen bleven dus nog even onbekend. 
  
Koningsdag 
Op 27 april stond Koningsdag op de agenda. Een paar nerveuze dagen gingen hieraan vooraf, want 
de weersvoorspellingen beloofden niet veel goeds. Een dag van tevoren hebben we moeten 
besluiten dat we Koningsdag buiten niet door konden laten gaan, vanwege het slechte weer. Er 
moest een keus gemaakt worden; definitief aflassen of een alternatief programma neerzetten. Voor 
dat laatste hebben we gekozen, omdat we er toch graag wat van wilden maken! 
De opening  van deze dag heeft, met medewerking van B&W, plaatsgevonden in het Borchuus, waar 
tevens de uitreiking van de kleurplatenwedstrijd bekend werd gemaakt. Vanwege milieubelasting 
hebben we er namelijk voor gekozen om de traditionele ballonnenwedstrijd te doen vervangen door 
een kleurplatenwedstrijd en het was leuk om te zien dat veel kinderen hieraan meegedaan hebben. 
Na de opening vond de kindervoorstelling in het Borchuus plaats, waar de kinderen plezier beleefd 
hebben aan de voorstelling genaamd Joep Snoep.  



’s Middags waren er een aantal activiteiten die doorgang konden vinden in de Grote Kerk, zoals 
schminken, spijkerbroekhangen, een levend standbeeld en er waren ballonfiguurders. En ook kon er 
buiten gebruik gemaakt worden van de draaimolen en een springkussen op de momenten dat het 
even droog was. De vrijmarkt heeft plaatsgevonden in de tenten voor ’t Veertje.  
Dit jaar hebben we voor het eerst op Koningsdag ook deelname gevraagd aan de Varsseveldse 
verenigingen om een stukje sfeerverhoging te creëren. De VAV en ’t Olde Getrouw hebben een 
optreden verzorgd in de Grote Kerk en dit werd door het publiek erg goed ontvangen. Komend jaar 
gaan we dit verder uitbouwen, zodat er niet alleen voor de kinderen vertier is, maar ook de 
volwassenen wat te zien hebben.  
Ondanks het alternatieve programma, kijken we tevreden terug op Koningsdag, maar natuurlijk 
hopen we komend jaar op mooier weer, zodat het gewoon buiten kan plaatsvinden en we het 
volledige programma kunnen uitvoeren, want dat is natuurlijk het allermooist. 
 
Gemeentelijk Koningschieten 
In mei werd er in Netterden deelgenomen aan het gemeentelijk Koningschieten door onze koning 
van 2015, Wim Seinhorst en onze jeugdkoning Sten Fraikin. Hier zijn door onze Koningen geen prijzen 
gewonnen. 
 
Kermis 
Het hoogtepunt van het jaar was natuurlijk het Varsseveldse Volksfeest van 18 t/m 21 augustus in 
een prachtig aangekleed tentencomplex. De vernieuwingen m.b.t. het tentencomplex bleven niet 
onopgemerkt en wat zag het er allemaal prachtig uit! Er is enorm veel werk verzet door de 
opbouwploeg en het resultaat mocht er wezen. Een nieuwe look met een nieuwe uitstraling waar we 
van mochten genieten. Ook een nieuw stukje beleving in het foodgedeelte met de foodtrucks, 
waarbij op het middenplein in het tentencomplex, deze lekkernijen genuttigd konden worden. Een 
extra stuk beleving is op het terrein gecreëerd, waar we de komende jaren mee verder kunnen.  
 
Traditiegetrouw begon de kermis op donderdagavond met een gevarieerde optocht.  De 
optochtcommissie is in grote lijnen tevreden over het verloop van de optocht van afgelopen jaar, 
met een optocht die zo’n 35 á 40 minuten duurde.  Hierbij was het aantal deelnemers ongeveer gelijk 
aan dat van vorig jaar en de publieke belangstelling was prima.  
Er is afgelopen jaar vooraf geïnvesteerd in het aantrekken van kleine bloemenwagens; daar is in ieder 
geval belangstelling voor in omliggende plaatsen en dat brengt hopelijk dit jaar nog wat extra 
aanmeldingen. Het streven naar meer grote bloemenwagens lijkt niet erg realistisch. Daarom de 
extra aandacht voor de kleinere bloemenwagens. We zien in deze tijd ook een veranderd karakter 
van de optocht; deze is tegenwoordig steeds meer allegorisch te noemen. 
Voor de kinderoptocht zijn we momenteel bezig om onderstellen te maken voor bloemenwagentjes 
die geleend kunnen gaan worden, zodat jeugddeelnemers alleen nog de opbouw en het 
bloemenplakken zelf hoeven te doen. Op deze wijze proberen we het enthousiasme voor het 
meedoen aan de optocht, en speciaal het maken van een bloemenwagen, te promoten.  
De prijsuitreiking van de optocht op zaterdagochtend is voor ieder altijd een feestelijk moment. Dit 
jaar duurde de prijsuitreiking wel wat te lang en voor volgend jaar willen we kijken hoe we dit 
krachtiger en dus korter kunnen maken. Tevens willen we wat betreft jurering zien dat we in het 
voorjaar met de jury in gesprek gaan dat de nadruk moet liggen op positieve jurering; immers ieder 
heeft hard gewerkt om er iets moois neer te zetten, waar heel Varsseveld tijdens de optocht van kan 
genieten, en dat mag ook in de jurering gewaardeerd worden.  
 
Op de vrijdag staat het vogelschieten, de seniorenochtend, de Teenageparty en de toneelavond op 
het programma. Het vogelschieten op vrijdagmorgen was als vanouds erg gezellig. Hans Wisselink 
werd koning en José Vriezen schoot de romp eraf bij de vrouwen en werd koningin. Bij het 
jeugdschieten op zaterdagmiddag bij ’t Hofshuus werd Christy Heersink jeugdkoningin. 
 



De seniorenochtend op de vrijdagmorgen werd door de bewoners van Den Es en de Bettekamp en 
ook andere ouderen weer erg gewaardeerd. Dit jaar was er weer een gevarieerd programma met 
medewerking van Free Line,  de Poggendammers en de Varsseveldse Accordeon Vereniging. Het is 
mooi om ook deze doelgroep tijdens de kermis te kunnen betrekken.  
 
Op de vrijdagavond was er een toneelvoorstelling “Papa moet aan de vrouw”,  verzorgd door 
Toneelvereniging De Heide in het Borchuus. Deze toneelavond werd goed bezocht, de zaal zat vol en 
met een stukje humor kon gekeken worden naar deze voorstelling. 
 
De kindermiddagen bij ’t Hofshuus waren dit jaar ook onderdeel van een stuk vernieuwing. Met de 
Radstake als nieuwe partner zijn we de uitdaging aangegaan om de goede elementen van ’t 
Hofshuus, de sfeer en de gemoedelijkheid, verder uit te bouwen en meer beleving te bieden.  
De chill-modus kon aan en lekker relaxen was het motto! Tal van coole activiteiten, zoals een 
survivalbaan, een tokkelbaan, een timmerdorp, springkussens, een dromenvanger knutselen, een 
tattoo laten zetten, kinderyoga, knuffelen met dieren in de knuffelweide, reuzebubbels blazen, 
broodje roosteren, djembé trommelen en je voeten laten masseren vielen goed in de smaak. We 
waren blij verrast door de grote opkomst en kunnen dan ook concluderen dat deze middagen zeer 
geslaagd waren! Veel positieve reacties hebben we ontvangen van kinderen én volwassenen die 
ontzettend genoten hebben tijdens deze middagen. Ook hier is een nieuwe basis gelegd om 
komende jaren mee verder te kunnen.  
 
De zondag was dit jaar een leuke afsluiter met de Clubkascompetitie. Verschillende Varsseveldse 
verenigingen gingen met elkaar de strijd aan, door te fietsen en pannenkoeken te bakken in het 
tentencomplex. Het Rad van Fortuin voegde een extra spannend element toe aan deze wedstrijd. 
Natuurlijk kon er deze zondagochtend ook genoten worden van gratis pannenkoeken en ondertussen 
werd er door de verenigingen fanatiek gestreden om de hoofdprijs van 500 euro. Uiteindelijk ging 
Kinderkamp er met de prijs vandoor. De zondag werd dit jaar spetterend afgesloten met een 
optreden van Dirty Daddies en daarmee zat het Varssevelds Volksfeest 2016 er weer op! 
 
Naast Dirty Daddies, hebben het hele weekend, allerlei verschillende muzikale optredens het feest 
weer tot een topfeest  gemaakt. Dit is het negende jaar dat we de kermis samen met ‘de Radstake’ 
organiseren en nog steeds tot ieders tevredenheid. We bedanken Robert Venderbosch en zijn team 
dan ook voor de prettige samenwerking en het vele werk dat zij verzetten om onze kermis weer tot 
een succes te maken.  
 
Evaluatie september 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur van de AOV maandelijks vergaderd om alles voor te kunnen 
bereiden. Ook was er regelmatig overleg met De Radstake. Hiernaast vergaderden de diverse 
commissies regelmatig om hun eigen onderdeel een goede invulling te geven. Het is goed om met 
elkaar terug te blikken op alle activiteiten en daarvoor hebben we in september bij elkaar gezeten 
met het bestuur, de commissieleden en de vendeliers om te evalueren.  
Een gevoel van tevredenheid overheerste. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Waar je 
vernieuwend bezig bent, loop je ook tegen dingen aan, maar dit geeft weer nieuwe input om dit jaar 
mee aan de slag te gaan. Zo willen we bijvoorbeeld dit jaar kijken of we de seniorenochtend en de 
Teenageparty nog aantrekkelijker kunnen maken.  
Ook krijgen we steeds meer de vraag vanuit leden of er ook anders kaarten gekocht kan worden, dan 
op de voorverkoopavonden. We zullen ook hier met de hedendaagse vernieuwingen mee moeten en 
een online voorverkoop in het leven moeten gaan roepen.  
Kortom; genoeg uitdagingen om dit jaar weer mee aan de slag te gaan. 
 
Al met al kunnen we zeggen dat we terugkijken op een mooi jaar! We willen dan ook alle vrijwilligers 
heel hartelijk bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar en we hopen ook het komende jaar 



weer op hen te kunnen rekenen. Alle vrijwilligers die zich voor de AOV inzetten zijn voor ons van zeer 
grote waarde. Zonder hen zou het haast onmogelijk zijn om zo’n prachtig kermisfeest  te 
organiseren. Ook onze vendeliers hebben het afgelopen jaar hun steentje weer bijgedragen aan de 
verschillende AOV-feesten. Hiernaast hebben ze een aantal vaandelhuldes gebracht bij diverse 
jubilea. Ook bij de oktoberfeesten hebben ze weer een optreden verzorgd, daarom voor hun bijdrage 
dit jaar ook onze hartelijke dank! 
 
We gaan het komende jaar met volle enthousiasme weer aan de slag om ook dit jaar een gezellige 
Koningsdag en een fantastische kermis te organiseren, waar we trots op kunnen zijn. Samen met een 
mooi AOV-team, waar ik trots op ben, om deel van uit te mogen maken, komt dat vast weer 
helemaal goed! Op naar weer een mooi, nieuw AOV-jaar! 
 

4. Financieel verslag  
De financiën van 2016 worden toegelicht. De opbrengsten, kosten en het resultaat van 2016 worden 
besproken. Opvallende zaken worden toegelicht. Het resultaat van 2016 komt positief uit. 
 
Het positieve resultaat is toegevoegd aan onze reserves. AOV werkt niet met balansposities en heeft 
in het verleden investeringen (of uitgaven aan bijvoorbeeld een jubileum) altijd direct ten laste 
gebracht van het resultaat in het betreffende boekjaar. We kijken steeds of onze vermogenspositie in 
geval van deze komende uitgaven voldoende dekkend is. Hierbij houden we vast dat ons vermogen 
tussen een bepaalde bandbreedte moet zitten, zodat er bepaalde buffers zijn voor onvoorziene 
omstandigheden of investeringen. Vandaar het toevoegen van het resultaat aan de overige reserves. 
Hiermee is ook de vraag uit de jaarvergadering van 2016 beantwoord. 
 
Na de cijfers van 2016 wordt de begroting voor 2017 toegelicht.  
 

5. Verslag kascommissie 
De kascommissie dit jaar bestond uit Karl Hetzel en Alex Wonnink, met Kees van Liere als reserve. 
Aangezien de dochter van Kees geïnstalleerd wordt als nieuwe penningmeester is er besloten dat 
Kees de komende jaren geen kascontrole kan uitvoeren, vandaar dat hij nu gevraagd is dit te doen 
samen met Karl Hetzel. Alex Wonnink schuift door naar volgend jaar. 
  
Karl Hetzel doet verslag: “Op 17 januari zijn Kees en ik uitgenodigd bij de penningmeester voor de 
kascontrole. Kijkende naar de boekhouding kwamen wat vraagtekens naar boven en deze avond kon 
daar niet voldoende antwoord op gegeven worden.  De kascommissie heeft gevraagd om daar nog 
eens naar te kijken en op een tweede moment hierop terug te komen. Op deze tweede avond 
konden wel voldoende antwoorden verstrekt worden en daarmee adviseren wij de vergadering de 
penningmeester decharge te verlenen.” De kas wordt voor akkoord bevonden en de kascommissie 
wordt bedankt! 
 

6. Benoeming nieuwe kascommissie 
Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Karl Hetzel en Alex Wonnink. 
Als reserve meldt Gerard Gielink zich aan.  
 

7. Verkiezingen 
We nemen vanavond afscheid van twee bestuursleden; Mark Vrieze en Jorn Bruggink. Mark Vrieze is 
verhinderd, maar wordt bij afwezigheid bedankt.  
Jorn Bruggink wordt bedankt met een bloemetje voor zijn afgelopen jaren, waarbij hij zich vol voor 
de AOV heeft ingezet. Hij was vooral actief in de optochtcommissie, maar ook in de horecacommissie 
en als bestuurslid was Jorn altijd een waardevolle factor. Zijn deskundigheid en bevlogenheid gaan 
we missen. Jorn bedankt! 
 



Drie nieuwe bestuursleden worden voorgesteld: 
- Linda Heister: gaat de seniorenochtend/ toneelcommissie oppakken. 
- Margot van Liere: wordt de nieuwe penningmeester. 
- Jurgen Romp: als optocht-, horeca- en algemeen bestuurslid. 

 
Twee nieuwe commissieleden worden voorgesteld: 

- Jasper Hiddink: voor de optochtcommissie. 
- Miranda Kraaijenbrink: voor de Hofshuus & koningsdagcommissie. 

 
Frank Lettink, Wiebe Keulen en Elserieke Dales worden voorgesteld als stagiaire met als insteek om 
in 2018 toe te treden als bestuur-of commissielid.  
 
De AOV organisatiestructuur wordt toegelicht aan de hand van het organogram. We werken met 
bestuur- en commissieleden en hebben hiervoor beleid opgesteld. Commissieleden worden net als 
bestuursleden voor de periode van 4+ 2 jaar aangesteld.  
Ook gaan we per heden werken met een nieuwe commissie: de financiële/ leden commissie. Doel 
hiervan is nauwe samenwerking tussen de ledenadministratie en de financiën. Daarnaast zal hier ook 
een tweede penningmeester bij komen, die kan ondersteunen, controleren en voor functieverdeling 
kan zorgen.  
 

8. Activiteiten 2017 
In 2017 staan Koningsdag en de kermis op het programma.  

- Voor Koningsdag hopen we op mooier weer dit jaar, zodat we kunnen genieten van het 
volledige programma!  

- Voor de kermis zien we komend jaar uitdaging in de vrijdag. De seniorenochtend, 
Teenageparty en het programma in het tentencomplex op de vrijdagmiddag gaan we, in 
goede samenwerking met de Radstake, proberen aan te pakken. 

- Voor de komende jaren hebben we de contracten met onze exploitanten Willy Seggers (van 
het Lunapark) en onze exploitant Bomers (voor het Foodgedeelte) verlengd.  

- Nieuw in 2017: Komend jaar gaan we starten met een online voorverkoop voor leden. Ons 
inziens is het belangrijk om met deze hedendaagse ontwikkelingen mee te gaan. De laatste 
jaren hebben we ook vaak vragen gekregen van leden, die om wat voor reden dan ook, niet 
naar de voorverkoopavond konden komen. We zullen komend jaar gaan starten met een 
online voorverkoop als extra stukje service voor onze leden en dit moet gezien worden als 
verlengstuk van de voorverkoopavonden. De voorverkoopavonden (en daarmee de 
gezelligheid tijdens deze avonden) zullen komende jaren zeker blijven bestaan.   
Er wordt opgemerkt om na te denken over de muntverkoop die op de voorverkoopavonden 
plaatsvindt, i.v.m. de drukte van muntverkoop in het tentencomplex op donderdagavond.  

 
9.  Rondvraag 

- Krijgen we weer een keer een grote attractie op het Lunapark, bijv. een reuzenrad? Hier is al 
overleg over geweest met de exploitant Seggers en zal komend jaar proberen nagestreefd te worden.  
- Hoe kan het dat de boekhouding in eerste instantie niet kloppend was? Karl licht e.e.a. toe wat 
betreft het verloop van de kascontrole.  
- Complimenten aan het dagelijks bestuur en met name de voorzitter voor deze avond.  
- Er wordt opgemerkt dat de Spiegeltent minder in de smaak viel; kaal, uitgekleed en koud.  
- Hoe kan de opbrengst van het schieten hoger zijn dan normaal? Dit jaar leek het wat langer te 
duren voordat de vogel eraf was. Verder kunnen we hier geen verklaring voor geven.  
 

10. Sluiting 
Ieder wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en inbreng en graag tot op Koningsdag en de 
Varsseveldse Volksfeesten! 


