
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING AOV VARSSEVELD  
 
25-01-2019 om 20.00 uur bij Fu Hing 
Notulist: Annemarie Veerbeek/ Inge Fraikin 
 
Afgemeld: Dinie Hubers, de vendeliers, Karl Hetzel, Karin Leneman, Elserieke Dales, Peter de Goijer, 
Wiebe Keulen, Carla van Hagen, Rob Kraaijenbrink, Frank Kreeftenberg 
 

1. Opening 
Voorzitter Luc Helmink opent de vergadering en heet ieder van harte welkom.  
Er is een klein gebakje bij de koffie, in het kader van het 50-jarig jubileum van de optocht, dat 
komend jaar gevierd wordt. 
 
We starten met het kijken van de aftermovie. 
 

2. Notulen van de vorige ledenvergadering 
Geen opmerkingen. De notulen van 2018 worden dan ook vastgesteld.  
 

3. Jaarverslag 2018 
Het jaarverslag wordt door secretaris Annemarie Veerbeek voorgelezen: 
 
We kunnen terug kijken op weer een mooi AOV jaar: Het jaar 2018. Ieder jaar mogen wij als AOV 
fantastische dingen organiseren voor onze leden; 3230 leden om precies te zijn.   
 
ALV  
In dit jaarverslag beginnen we met onze terugblik naar 26 januari 2018. De Algemene 
Ledenvergadering, die zoals gebruikelijk plaatsvond bij Fu-Hing op de laatste vrijdag van januari, is 
namelijk altijd onze eerste activiteit van het jaar. Tijdens deze vergadering konden we terugblikken op 
het vorige jaar en vooruitblikken op het nieuwe jaar. Een prima verlopen ALV, met weinig 
bijzonderheden. Wel stipten we al even aan het dit jaar een bijzonder jaar zou worden voor de 
vendeliers. Zij vierden afgelopen jaar hun 25-jarig jubileum! 25 jaar vendelier, een hele prestatie! We 
zijn trots op het feit dat zij dit jubileum bereikt hebben en hebben daar het afgelopen jaar een aantal 
keren bij stil gestaan. 
 
Koningsdag 
In april diende Koningsdag zich weer aan! Na twee achtereenvolgende jaren met slecht weer, konden 
we dit jaar op Koningsdag eindelijk alle activiteiten buiten laten plaatsvinden. We waren erg blij met 
dit goede weer en dat resulteerde in een gezellige Koningsdag. In het ochtendprogramma van 
Koningsdag waren veranderingen doorgevoerd, die erg goed uitpakten. De laatste jaren trok de 
officiële opening namelijk weinig publiek en daarom hebben we ervoor gekozen om de ochtend te 
beginnen met de kindervoorstelling en daarna de officiële opening te doen. De voorstelling 
“Koningsdag Muziekdag” in het Borchuus was de start van de dag en hier werd het grootste 
kinderorkest van de Achterhoek samengesteld. In optocht vanaf het Borchuus gingen we met alle 
kinderen en hun ouders naar het bordes om de dag officieel te openen. Door het op deze manier te 
doen, hadden we veel publiek, wat de opening tot een feestelijker geheel maakte. De aanwezigheid 
van B&W en het muzikale optreden van de kinderen van Varsseveld resulteerde in een prima opening. 
Aansluitend begonnen alle activiteiten in het dorp. De kindervrijmarkt, springkussens, de draaimolen, 
kratstapelen, stormbaan, schminken; genoeg attracties om te zorgen dat de kinderen zich de hele 
middag konden vermaken. Naast deze kinderactiviteiten mochten we ook genieten van een muzikaal 
programma, van onder andere Jubal, VAV en de band Catch. Deze muzikale omlijsting is ervaren als 
een leuke aanvulling op Koningsdag. Een stukje muzikale omlijsting op Koningsdag willen we graag 



behouden en we gaan kijken hoe we dat ook dit jaar weer vorm kunnen geven. We kijken tevreden 
terug op de organisatie van Koningsdag en waren erg blij met een Koningsdag met mooi weer, 
waardoor het resulteerde in een geslaagde dag! 
 
Gemeentelijk Koningschieten 
In mei werd er in Ulft deelgenomen aan het gemeentelijk Koningschieten door onze koning van 2017, 
Frank Leneman en onze koningin Mientje te Brinke. Ook onze jeugdkoning Kyle Scobie was van de 
partij. Er werden helaas geen titels binnen gehaald.  
 
Kermis 
Ja, en dan…… Het hoogtepunt van het jaar; dat is natuurlijk het Varsseveldse Volksfeest, dat van 16 
t/m 19 augustus in een prachtig aangekleed tentencomplex plaatsvond. De aankleding was ook dit jaar 
weer een stukje verder geoptimaliseerd en geeft een hoge mate van beleving. Een tentencomplex met 
een mooie look om 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. Een optocht die er niet ‘zomaar’ is, want ook hier spelen wet- & regelgeving 
een rol. Qua organisatie hebben we het afgelopen jaar met nogal wat veranderingen te maken gehad. 
Door alle onderzoeken en overlegrondes hebben we de uiteindelijke impact op de kosten vanwege de 
nieuw af te sluiten optocht-verzekering nog redelijk binnen de perken weten te houden. Het overleg 
met de bouwgroepen en besturen van andere optochten heeft daarin een positieve invloed gehad.  
We kijken ook dit jaar weer terug op een zeer geslaagde optocht. We hadden op beide dagen erg mooi 
weer, waardoor er veel publiek langs de route stond. Het totale deelnemersveld was dit jaar iets groter 
dan vorig jaar. In totaliteit waren er dit jaar 28 door de jury te beoordelen deelnemers, 4 meer dan 
vorig jaar. Dit extra aantal deelnemers kwam uit een nieuwe categorie, de kleine kinderbloemenwagens. 
Dit initiatief is vorig jaar op kleine schaal gestart met 3 bloemenwagentjes en heeft dus goede navolging 
gehad. Voor volgend jaar hebben we nu al weer 2 reserveringen voor wagentjes binnen. Dit is natuurlijk 
fantastisch, gezien de doelstelling voor de komende jaren, waarin we willen gaan zorgen voor meer 
aanwas van bloemenwagens in de optocht. Dit kan alleen maar door het er bij de kinderen al met de 
paplepel in te gieten.  
De reacties van het publiek én de deelnemers waren dit jaar bijzonder positief. Vooral de zaterdag met 
goede korpsen, verdeeld over de gehele optocht, werd erg gewaardeerd. De show bij de tribune voor 
De Ploeg was een grote publiekstrekker en de tribune bleef tot aan het uitreiken van de publieks- en 
straatprijs dan ook vol. De uitreiking van de publieksprijs was ook een succes en net als vorig jaar 
hebben we ook direct de straatprijs bekend gemaakt. Vorig jaar bleek dat er toch veel waarde gehecht 
wordt aan het bordje. Dit jaar is deze uitgereikt aan de bewoners van de Anna van Saksenstraat, welke 
erg blij waren met de prijs, vanwege hun compleet nieuwe straatversieringen. 
De gehele optocht duurde dit jaar ongeveer een kwartier langer, vanwege het grotere deelnemersveld, 
als ook door wat oponthoud door de showelementen van enkele bouwgroepen.  
Concluderend naar Frans Miggelbrink: “De ene helft van het dorp deed mee in de optocht en de andere 
helft heeft ervan genoten!” We kijken uit naar de komende optocht, waarin we ons 50-jarig optocht 
jubileum gaan vieren, dat belooft veel moois! 
 
Na een geslaagde optocht kon het feest voortgezet worden in het tentencomplex waar we deze 
donderdagavond konden genieten van onder andere Jackfire en Martijn Fischer! 
 
Op de vrijdag werd de dag geopend met het vogelschieten. Koning werd dit jaar Rene Rusink en Patricia 
Leneman werd koningin. De laatste jaren merken we dat het animo bij het vogelschieten steeds iets 
terugloopt en geeft ons stof tot nadenken. Is het vogelschieten wellicht aan wat vernieuwing toe? 
Nadat koning en koningin bekend waren, volgde de optocht naar ’t Hofshuus. De huldiging van de 
Koningsparen vond dit jaar namelijk voor het eerst daar plaats. Qua praktische uitwerking hiervan 



kunnen we nog wat aanscherpen, maar voor de beleving deed het veel goeds. Volop publiek bij ’t 
Hofshuus dat mee kon genieten van deze huldiging.  
Het programma bij ’t Hofshuus was namelijk al in volle gang deze middag. Voor het eerst was er hier 
bij ’t Hofshuus ook het spätshoppen, voor de oudere jongeren. De insteek om jong en oud met elkaar 
te verbinden, door de seniorenmiddag en kindermiddag beide bij het Hofshuus te laten plaatsvinden, 
pakte geweldig uit. Jong genoot van oud en oud genoot van jong.  
Het programma voor de senioren bestond uit FreeLine, Jubal en een act van VGV. Hierna bleef FreeLine 
nog gezellig even hangen en zorgden zij de rest van de middag voor een muzikale sfeer bij ’t Hofshuus. 
Een geslaagde en druk bezochte vrijdagmiddag! 
 
Op de vrijdagavond was er een toneelvoorstelling “Eelt veur de kop”,  verzorgd door Toneelvereniging 
THIJS in het Borchuus. Deze toneelavond werd goed bezocht, de zaal zat bijna vol en met een stukje 
humor kon gekeken worden naar deze voorstelling. 
 
Op vrijdagavond vond ook de Teenageparty plaats, die dit jaar een lasergame battle in het programma 
had. Dat viel zeer in de smaak bij de jeugd. Muziek en een andersoortige activiteit is waar we de jeugd 
blij mee kunnen maken en proberen we ook voor dit jaar weer te gaan bedenken.  
 
De jongere kermisvierders onder ons hebben dit jaar weer volop kunnen genieten van de relaxmodus 
bij ’t Hofshuus.  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, marshmallows roosteren, djembé trommelen en de 
knutselactiviteit auto’s pimpen vielen in de smaak. Gezellig druk was het en inmiddels staat bij ’t 
Hofshuus bijna een evenement op zich; een klein mini festival dat de bezoeker zeer weet te waarderen. 
Bij het jeugdschieten, dat op zaterdagmiddag bij ’t Hofshuus plaatsvond, werd Jesse Fraikin 
jeugdkoning. 
 
En dan na drie dagen volop feest breekt de zondag aan. De laatste dag van vier geweldige dagen 
kermis. We startten met de Clubkascompetitie, waarbij voor het derde jaar verschillende Varsseveldse 
verenigingen met elkaar de strijd aangingen, door verschillende sport- en spelactiviteiten met elkaar 
aan te gaan. Natuurlijk kon er deze zondagochtend ook genoten worden van gratis pannenkoeken en 
ondertussen werd er door de verenigingen fanatiek gestreden om de hoofdprijs van 400 euro. Een 
kindervaandelhulde speciaal opgevoerd voor de vendeliers, voor hun jubileum, werd gewaardeerd en 
daarna kon voor de laatste dag gefeest worden. The Euros zetten een geweldige show neer, maar het 
optreden van Lee Towers was ook een groot hoogtepunt! Na een mooi feest, kwam er met het slotlied 
“You never walk alone” een eind aan het Volksfeest 2018 en vloeide bij menigeen van ons een klein 
traantje. (En bij mij dit jaar wel heel veel tranen). 
Want wat was het weer geweldig. Een mooi feest met verschillende muzikale optredens die er een 
topfeest van gemaakt hebben. Dit is het elfde jaar dat we de kermis samen met ‘de Radstake’ 
organiseren en nog steeds tot ieders tevredenheid. We willen Robert Venderbosch en zijn team dan 
via deze weg ook 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. De diverse commissies vergaderen hiernaast ook regelmatig om hun eigen onderdeel een 
goede invulling te kunnen 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. Komend jaar willen 
we bijvoorbeeld kijken wat mogelijkheden zijn omtrent het schieten. En zo proberen we elk jaar weer 
een stukje te verbeteren en vernieuwen.  
 
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! We hopen dat jullie genoten hebben van jullie jubileumjaar dit jaar. 
 
En last but not least; bedankt lieve bestuur- en commissieleden voor jullie inzet en enthousiasme. Wat 
wij samen met elkaar neerzetten is fantastisch! De afgelopen jaren heb ik met geweldig veel plezier 
samen met jullie aan de mooie feesten van Varsseveld gewerkt, maar is het nu tijd om het stokje over 
te dragen. Alle vertrouwen dat jullie in 2019 wederom een geweldig feest gaan neerzetten en hoewel 
het best even wennen zal zijn om het feest weer van de andere kant, de bezoeker, te gaan ervaren, 
komt ook dat goed. Bedankt voor alles, jullie zijn kanjers! Op naar 2019! 
 

4. Financieel verslag  
De financiën van 2018 worden toegelicht. De opbrengsten, kosten en het resultaat van 2018 worden 
besproken. Opvallende zaken worden toegelicht. Doordat er een aantal posten positief uitvallen, 
komt het resultaat dit jaar in z’n totaliteit positief uit.  
 
Na de cijfers van 2018 wordt de begroting voor 2019 toegelicht.  
 

5. Verslag kascommissie 
De kascontrole heeft door Alex Wonnink en Gerard Gielink plaatsgevonden. 
Alles is nagekeken en gecontroleerd. Penningmeester Margot van Liere kon overal antwoord op 
geven, dus dat was prima. Het nieuwe financiële programma wordt als zeer positief ervaren. 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 2018. 
De kascommissie wordt bedankt voor hun controle! 
 

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

7. Verkiezingen 
We nemen vanavond afscheid van bestuurslid Annemarie Veerbeek. Zij wordt bedankt voor haar 
inzet de afgelopen jaren. 
 
Verkiezingen: 
-Mark Lettink is aftredend en herkiesbaar. Zijn termijn wordt met 2 jaar verlengd.   
-Als nieuw bestuurslid wordt Inge Fraikin voorgesteld en benoemd. Zij gaat de taak van secretaris op 
zich nemen.  
 
Aangekondigd wordt Karin Leneman als stagiaire en beoogd commissielid voor de optochtcommissie. 
Er zijn nog enkele functies in het bestuur vacant. Mochten er nog mensen iemand weten, dan kan dit 
bij het bestuur aangegeven worden.  



 
8. Vooruitblik 2019 

De eerste activiteit in 2019 is Koningsdag. De dag zal weer starten met een kindervoorstelling en 
aansluitend de opening. Dit jaar de muzikale omlijsting d.m.v. een dweilorkest.  
 
Bij de kermis gaat volop aandacht besteed worden aan het 50 jarig jubileum van de optocht. We 
gaan hier extra aandacht aan besteden op diverse manieren. We hopen ook op extra 
optochtdeelnemers. Verder zal er extra theater en meer showkorpsen zijn. 
De najaarsvergadering van de wagenbouw willen we met een feestavond vormgeven.  
 
Het spätshoppen bij ’t Hofshuus valt goed. Hiermee is de brug tussen jong en oud. Ook was het een 
meerwaarde dat daar de Koningshulde plaatsvond. Vraag is om we dat dit jaar nog verder kunnen 
gaan uitbreiden. We zijn aan het nadenken om het schieten te integreren in de activiteiten bij het 
Hofshuus. Dit moet zorgvuldig, en we zijn mogelijkheden aan het onderzoeken en met betrokken 
partijen in gesprek. Kan alleen met volledige steun van AOV, schietclub en voetbalvereniging. We zijn 
benieuwd of we dit kunnen gaan vormgeven.  
 

9.  Rondvraag 
-Wim Vrieze: denk aan de veiligheidseisen van de schietvereniging bij een eventuele verhuizing van 
het schieten naar het Hofshuus. 
 
-Gerard Gielink: is er een minimum opkomst bij de vergadering om besluiten te kunnen nemen? Wij 
hebben als vereniging alleen de eis om tijdig te publiceren wanneer wij vergaderen (krant, website, 
publicatie aan leden die ingeschreven hebben) en geen aanwezigheidsquorum.  
 
-Bernd Vonhof: mensen moeten opmerkingen of verbeterpunten aandragen tijdens de ALV en niet 
tijdens de kermis.  
 
-Alex Wonnink:  

- Koningsdag – Koningsnacht: Kan het bestuur met de horeca om tafel om Koningsnacht weer 
succesvol te maken? Normaal bemoeit het bestuur zich niet met Koningsnacht, maar wellicht 
goed om toch samen met de horeca de mogelijkheden te onderzoeken.  

- Het oponthoud tijdens de optocht. Donderdag is serieus en dat loopt meestal wel goed. 
Zaterdag is na twee dagen kermis vieren iets minder georganiseerd. Deelnemers en publiek 
klagen dat met name de zaterdag te lang duurt. Frank geeft aan dat we dit jaar de 
communicatie in de optocht verder zullen optimaliseren om een en ander soepeler te laten 
verlopen.  

 
10. Sluiting 

Ieder wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en inbreng en graag tot ziens op Koningsdag en bij de 
Varsseveldse Volksfeesten 2019! 
 


