
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING AOV VARSSEVELD  
 
D.D. 26-01-2018 om 20.00 uur bij Fu Hing 
Notulist: Annemarie Veerbeek 
 
Afgemeld: Marieke Schuurman, Mirjam Teerink, Nico Weijkamp, Remco en Nicole Wisselink, Jasper 
Hiddink. 
 

1. Opening 
Voorzitter Luc Helmink opent de vergadering en heet ieder van harte welkom.  
Speciaal welkom aan de vendeliers; het is 25 jaar geleden dat zij zijn aangesteld en hebben dit jaar 
dus hun 25-jarig jubileum. Van harte gefeliciteerd! 
 

2. Notulen van de vorige ledenvergadering 
Geen opmerkingen. De notulen van 2017 worden dan ook vastgesteld.  
 

3. Jaarverslag 2017 
Het jaarverslag wordt door secretaris Annemarie Veerbeek voorgelezen: 
 
Wederom is er een jaar voorbij. Het jaar 2017. Net als het jaar 2016 kijken we terug op een enorm 
mooi AOV-jaar. Ieder jaar mogen wij als AOV fantastische dingen organiseren voor onze leden; 3260 
leden wel te verstaan, waarvan 1670 enkellidmaatschappen en 1590 duo-lidmaatschappen. Wat 
geeft het een goed gevoel om met dit team zulke mooie dingen neer te zetten voor onze leden. In dit 
jaarverslag beginnen we met onze terugblik bij  27 januari 2017. 
 
ALV  
Het jaar 2017 begon met de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 27 januari bij Fu Hing, waarin 
teruggeblikt is op het jaar 2016 en vooruit gekeken is naar het jaar 2017. 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 
Net zoals in 2016 waren dit jaar op Koningsdag de weergoden ons niet goed gezind. Het was een 
druilerige dag, waarbij enkele aanpassingen ervoor zorgden dat zowel binnen als buiten een 
programma plaatsvond.  
De ochtend begon met een officiële opening, met medewerking van B&W, die helaas niet veel 
bezoekers trok. Het weer speelde natuurlijk mee, maar we denken ook dat we hier een stukje 
vernieuwing kunnen doorvoeren om te zorgen dat de opening aantrekkelijker wordt. Dat gaan we 
komend jaar dan ook doen. 
Na de opening, waarbij ook de prijswinnaars van de kleurplatenwedstrijd bekend werden gemaakt, 
konden de kinderen in het Borchuus genieten van de voorstelling Schip Ahoy. ’s Middags klaarde het 
gelukkig wat op en konden veel buitenactiviteiten doorgaan. De rommelmarkt vond zowel binnen, in 
het Borchuus, als buiten plaats. Ieder probeerde het beste handelsplekje te vinden voor zijn 
spulletjes. Buiten konden de kinderen verder genieten van springkussens, de draaimolen, een 
rodeostier, slingerbal; ach eigenlijk teveel om op te noemen. Genoeg attracties om te zorgen dat de 
kinderen de hele middag al hun energie kwijt konden.  
Naast deze buitenactiviteiten mochten we binnen in de Grote Kerk genieten van een muzikaal 
programma. ’t Olde Getrouw, de VAV en Jubal hadden een mooi en gevarieerd programma 
samengesteld. Deze muzikale omlijsting is ervaren als een leuke aanvulling op Koningsdag.  
We kijken tevreden terug op de organisatie van Koningsdag, maar hopen toch écht dat we komend 
jaar een keer mogen genieten van een Koningsdag met mooi weer! 



 
Gemeentelijk Koningschieten 
In mei werd er in Etten deelgenomen aan het gemeentelijk Koningschieten door onze koning van 
2016, Hans Wisselink en onze koningin José Vriezen. Ook onze jeugdkoningin Christy Heersink deed 
mee en zij wist de titel Gemeentelijk Jeugdkoningin binnen te slepen, daar zijn we natuurlijk trots op! 
 
Kermis 
Ja, en dan…… Het hoogtepunt van het jaar; dat is natuurlijk het Varsseveldse Volksfeest, dat van 17 
t/m 20 augustus in een prachtig aangekleed tentencomplex plaatvond. De aankleding was dit jaar 
weer een stukje verder geoptimaliseerd en geeft een hoge mate van beleving. Het foodgedeelte met 
foodtrucks in het tentencomplex werd door menige bezoeker ook als zeer positief ervaren. Een 
tentencomplex met een mooie look om op trots op te zijn en uitnodigt tot feesten! 
 
Alvorens het donderdagavondprogramma los kon barsten, werden de Varsseveldse Volksfeesten 
eerst officieel geopend. Het startsein van de optocht werd gegeven en het publiek kon genieten van 
een mooie en goede optocht. Zowel qua omvang als qua inhoud. Qua deelnemers hadden we in de 
D-categorie (de loopgroepen) dit jaar beduidend minder deelnemers (we gingen van 9 naar 4).  De B-
categorie bloemenwagens kende echter een verdubbeling van het aantal deelnemers (hier gingen we 
van 2 naar 4). De C-categorie was met 12 deelnemers stabiel.  En in de A-categorie, de grote 
bloemenwagens was er een nieuwe deelnemer, waardoor we hier gelukkig toch ook weer 4 mooie 
grote bloemenwagens hadden. In totaliteit waren er dit jaar 24 door de jury te beoordelen 
deelnemers. En dat is redelijk in de lijn met voorgaande jaren.  
De reacties van deelnemers en het publiek waren bijzonder positief. Velen vonden het een gezellige 
optocht en wij vonden dat ook! Een optocht die wat betreft inhoud en omvang goed aansluit bij het 
karakter van het Varssevelds Volksfeest. 
De opening van de optocht, welke dit jaar door Robbin Breuer werd verzorgd als politie te paard, 
werd zeer gewaardeerd. Ook de vele figuranten op en rond de verschillende optochtwagens 
mochten op een grote waardering van het publiek rekenen.  
Jaarlijks is het weer een mooi gegeven om de solidariteit te zien tussen de wagenbouwers. Dat begon 
natuurlijk dit jaar al met het bouwen van de onderstellen. En ook dit jaar werden beginnende 
groepen weer met raad en daad terzijde gestaan en zijn bijvoorbeeld de Drankelingen hun grote 
‘concurrent’ VGV in de laatste dagen voor de optocht te hulp geschoten. Die samenwerking blijft 
prachtig om te zien!  
De prijsuitreiking op zaterdagochtend kende dit jaar een iets andere opzet. Een iets andere opzet, én 
een andere spreker én binnen het gestelde half uur voltooid, wat een mooie verbetering is.  
Net als in voorgaande jaren is het vinden van geschikte bouwplaatsen een moeilijke opgave. Een 
oorzaak hiervan zijn de steeds scherpere verzekeringseisen. Wij houden echter onze ogen en oren 
open voor mogelijke bouwlocaties en hopen dat een ieder hierin met ons mee wil blijven zoeken, 
zodat ook komend jaar weer een mooie en goed gevulde optocht te realiseren is.  
  
Na een geslaagde optocht kon het feest voortgezet worden in het tentencomplex met onder andere 
Baby Blue en Anita Meijer die zorgden voor een olderwetse eerste kermisavond vol gezelligheid! 
 
Op de vrijdag werd de dag geopend met het vogelschieten. Onze eigen vendelier Frank Leneman 
werd koning en Mientje ten Brinke werd door middel van loting koningin. Alle kogels waren namelijk 
op! Het werd daardoor een lange, maar zeker wel gezellige middag, die helaas wel in de regen 
eindigde. De geplande huldiging van de Koningsparen bij ’t Hofshuus kon dan ook niet doorgaan en 
werd verplaatst naar het tentencomplex. Ook het nieuwe concept dat we dit jaar hadden opgezet, 
met betrekking tot het seniorenprogramma bij ‘t Hofshuus, kon vanwege het weer geen doorgang 
vinden. Onze insteek om jong en oud met elkaar te verbinden, door de seniorenmiddag en 
kindermiddag beide bij het Hofshuus te laten plaatsvinden, is dit jaar niet gelukt. Maar komend jaar 
doen we gewoon een nieuwe poging. We denken dat de brug tussen jong en oud, die we hiermee 



realiseren, namelijk een mooie aanvulling op ons feest zal zijn! 
De seniorenmiddag heeft afgelopen jaar dus nog plaatsgevonden in het tentencomplex waar Free 
Line, het zangkoor Kiek An en de special act van de Varsseveldse Gymnastiek Vereniging voor een 
gezellige sfeer zorgden. 
 
Op de vrijdagavond was er een toneelvoorstelling “Baakman & Baakman”,  verzorgd door 
Toneelvereniging De Heide in het Borchuus. Deze toneelavond werd goed bezocht, de zaal zat bijna 
vol en met een stukje humor kon gekeken worden naar deze voorstelling. 
 
Naast de vernieuwing rondom het seniorenprogramma hebben we dit jaar ook geïnvesteerd in een 
jongere doelgroep; de tieners. We wilden dit jaar de Teenage party nieuw leven in blazen. Een 
speciale Teenage-commissie werd hiervoor opgericht met jeugd tussen 11 en 16 jaar. Meerdere 
vergaderingen zijn gehouden, waarbij de jeugd aangaf het liefst 2 Teenageparty’s te zien. Zo werden 
voorbereidingen getroffen voor een Neon Night op vrijdagavond en een End of Summerparty op 
zaterdagmiddag. De plannen waren groots, het zag er veelbelovend uit, alleen de tieners lieten ons in 
de steek. Er bleek weinig animo en dit doet ons toch weer doen besluiten om dit jaar voor 1 
Teenageparty te gaan. Beter 1 goed gevulde avond, dan 2 keer Teenageparty’s met een lege zaal. 
 
De jongere kermisvierders onder ons kwamen dit jaar wel in groten getale opdagen bij de 
kindermiddagen bij ’t Hofshuus en die waren dit jaar wederom weer erg geslaagd. De sfeer en de 
gemoedelijkheid voert bij ‘t Hofshuus de boventoon. Helaas viel de vrijdag wat in het water, door 
flinke regenbuien, maar de zaterdag maakte alles goed!  De chill-modus kon aan en lekker relaxen 
was het motto! Tal van coole activiteiten, zoals een survivalbaan, een tokkelbaan, een timmerdorp, 
springkussens, een tattoo laten zetten, knuffelen met dieren in de knuffelweide, een beautysalon 
waar je je nagels kon laten lakken en vlechtjes in je haren kon laten maken, broodje roosteren, 
djembé trommelen en de knutselactiviteit vaandels knutselen vielen in de smaak. Gezellig druk was 
het en we hebben veel positieve reacties ontvangen van kinderen én volwassenen die ontzettend 
genoten hebben tijdens deze middagen. Bij het jeugdschieten, dat op zaterdagmiddag bij ’t Hofshuus 
plaatsvond, werd Kyle Scobie jeugdkoning. 
 
De zondag was dit jaar een leuke afsluiter met de Clubkascompetitie, waarbij voor het tweede jaar 
verschillende Varsseveldse verenigingen met elkaar de strijd aangingen, door te fietsen en 
pannenkoeken te bakken in het tentencomplex. 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. Een kindervaandelhulde, met zelfgemaakte vlaggen, kreeg sympathie 
deze ochtend en daarna kon voor de laatste dag gefeest worden. Na een mooi feest, kwam er met 
het slotlied “You never walk alone” een eind aan het Volksfeest 2017 en vloeide bij menigeen van 
ons een klein traantje.  
Want wat was het weer geweldig. Een mooi feest met verschillende muzikale optredens die er een 
topfeest  van gemaakt hebben. Dit is het tiende jaar dat we de kermis samen met ‘de Radstake’ 
organiseren en nog steeds tot ieders tevredenheid. Robert is in het kader van dit jubileum zondag op 
het podium verrast met een bierdouche en via deze weg willen we Robert Venderbosch en zijn team 
dan ook nogmaals danken 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.   
Er werd ook teruggeblikt op de online voorverkoop, die dit jaar voor het eerst plaatsvond. Later in 
deze vergadering zullen we hier inhoudelijk meer over zeggen, maar het werd ervaren als een mooie 
extra service richting onze leden, waar afgelopen jaar al veel gebruik van gemaakt is. 
 
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. 
Daarnaast hebben onze vendeliers 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, ook voor hun bijdrage dit 
jaar onze hartelijke dank! 
 
En last but not least; bedankt lieve bestuur- en commissieleden dat we met elkaar als zo’n mooi team 
fungeren en dat geeft alle vertrouwen om komend jaar weer met enthousiasme aan de slag te gaan 
om een gezellige Koningsdag en een fantastische kermis te organiseren. Ik heb nu alweer zin in 2018! 
 

 
Na het jaarverslag vindt er een terugblik op de online voorverkoop plaats. Er is een online enquête 
gehouden en de resultaten hiervan worden doorgenomen. Men is positief over deze ontwikkeling. 
Afgelopen jaar zijn 54 % van de kaarten online gekocht. 
De voorverkoopavonden blijven wel bestaan, maar de extra service om online te kunnen kopen 
wordt gewaardeerd. Komend jaar gaan we hiermee door en zullen een aantal kleine dingen in het 
systeem nog geoptimaliseerd worden.   
 
Uit de hoge hoed worden de drie winnaars van een passe-partout getrokken: Stefan Even, Mark 
Jansen en Sanne Gregorowitsch zijn de winnaars. 
 

4. Financieel verslag  
Er heeft afgelopen jaar een automatisering plaatsgevonden in ons financieel systeem; hiermee is een 
stuk professionalisering ingezet. AOV heeft hierbij ondersteuning gehad. Hiermee is een mooie basis 
gelegd om een goed financieel beleid te kunnen voeren.  
 
De financiën van 2017 worden toegelicht. De opbrengsten, kosten en het resultaat van 2017 worden 
besproken. Opvallende zaken worden toegelicht. Doordat er het afgelopen jaar een aantal 
investeringen gedaan zijn, komt het resultaat iets negatief uit. Dit is verantwoord en een bewuste 
keuze geweest, aangezien het resultaat van het jaar ervoor positief uit kwam en we dat dit jaar in 
investeringen hebben omgezet. 
 
Na de cijfers van 2017 wordt de begroting voor 2018 toegelicht.  
 

5. Verslag kascommissie 
De kascontrole heeft door Alex Wonnink en Karl Hetzel plaatsgevonden. 
Alles is nagekeken en gecontroleerd. Penningmeester Margot van Liere kon overal antwoord op 
geven, dus dat was prima. Door middel van een mooi nieuw programma was alles goed inzichtelijk en 
de kas wordt dan ook goedgekeurd bevonden. De kascommissie adviseert de vergadering, het 
bestuur en de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering bekracht dit met een luid 
applaus en verleent decharge over het gevoerde financiële beleid van 2017. 



De kascommissie wordt bedankt voor hun controle! 
 

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

7. Verkiezingen 
We nemen vanavond afscheid van drie bestuursleden; René Ansink, Gerrie Geessink en Frank 
Kreeftenberg. René, Gerrie en Frank worden bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. Ook nemen 
we afscheid van commissielid Dinie Hubers. Ook Dinie wordt bedankt voor haar inzet. 
 
Verkiezingen: 
Luc Helmink is aftredend en herkiesbaar. Zijn termijn wordt met 2 jaar verlengd.   
 
Twee nieuwe bestuursleden worden voorgesteld en benoemd: 

- Wiebe Keulen 
- Frank Lettink  

 
Twee nieuwe commissieleden worden voorgesteld en benoemd: 

- Elserieke Dales 
- Peter de Goijer 

 
8. Vooruitblik 2018 

In 2018 staan Koningsdag en de kermis weer op het programma.  
Met Koningsdag zijn we aan het kijken naar mogelijkheden om de opening aantrekkelijker vorm te 
geven, om hier meer mensen te trekken.  
 
Wat betreft de kermis ligt een aandachtpunt bij de optocht omtrent de verzekeringen die 
veranderen. We zijn hiermee bezig om te kijken wat dit betekent en hoe we hiermee om moeten 
gaan. 
Verder gaan we dit jaar waarschijnlijk van 2 Teenageparty’s weer naar 1 Teenageparty terug.   
We proberen ook elk jaar weer een grote nieuwe attractie op het Lunapark te realiseren. 
 
In grote lijnen zijn we tevreden met het concept zoals het nu staat, dat werkt en daar gaan we 
komend jaar mee verder om er weer een geweldig feest in 2018 van te maken! 
 

9.  Rondvraag 
-Hofshuus: is het een mogelijkheid om een tent op te hangen bij slecht weer? Nemen we mee.  
-Kan een tweede persoon in het financiële programma of alleen de huidige penningmeester? Onze 
tweede penningmeester (en het Dagelijks Bestuur) kan in dit programma.  
-Schieten: het schieten duurt lang, kan dit niet wat korter? Zijn we het mee eens en we zijn ook 
mogelijkheden aan het bekijken hoe dit te realiseren en willen hier een protocol voor gaan opzetten.   
 

10. Sluiting 
Ieder wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en inbreng en graag tot op Koningsdag en de 
Varsseveldse Volksfeesten 2018! 


