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1. Opening 
Voorzitter Luc Helmink opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Dit jaar voor het 
eerst op een nieuwe locatie, bij De Ploeg, blikt hij terug op een heel mooi en bijzonder AOV jaar.  
 
2. Notulen van de vorige ledenvergadering 
Er komen vanuit de leden geen opmerkingen. De notulen van 2019 worden dan ook vastgesteld.  
 
3. Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag wordt door secretaris Inge Fraikin voorgelezen: 
 
Ieder jaar mogen wij als AOV fantastische dingen organiseren voor onze leden. In 2019 waren dat er 
4800 om precies te zijn! 2019 was een geweldig en vooral bijzonder AOV jaar om op terug te kijken, 
omdat we een aantal grote veranderingen hadden doorgevoerd in de programmering en uitvoering.  
 
ALV  
We beginnen met een terugblik op de eerste activiteit van 2019: de ALV van 25 januari 2019. Deze 
vond, naar later bleek voor de laatste keer, plaats bij Fu-Hing op de laatste vrijdag van januari. Een 
prima verlopen ALV, met enkele bijzonderheden. We gaven aan dat dit jaar een bijzonder jaar zou 
worden vanwege het 50-jarig jubileum van de optocht. Een hele prestatie waar we zeker met trots 
op terugkijken en waar we het afgelopen jaar uitgebreid aandacht aan geschonken hebben. Ook 
deelden wij mee dat er gesprekken plaatsvonden tussen AOV, sportclub en schietvereniging om te 
onderzoeken of het haalbaar was om het schieten op de vrijdag te integreren in de bestaande 
activiteiten bij het Hofshuus.  
 
Koningsdag 
Op zaterdag 27 april vond Koningsdag plaats. Ondanks het weer dat, zowel bij aanvang als aan het 

einde van de dag, te wensen overliet, kijken we erg tevreden terug op deze feestelijke dag. Omdat de 

weersvoorspellingen al niet al te best waren, hebben we in de week voor Koningsdag via de diverse 

kanalen een aangepast programma gecommuniceerd. Voor de vrijmarkt kon uitgeweken worden naar 

de grote zaal in het Borchuus. Hierdoor zaten de kinderen lekker droog en warm terwijl zij hun 

spulletjes konden verkopen. Dit werd erg gewaardeerd! Een aantal andere activiteiten, zoals het 

schminken, knutselen, de karikaturist en zelfs een springkussen bevonden zich in de Grote Kerk, 

waarbij vooral de laatste twee erg populair waren. Toch werd de grote klimtoren buiten, tussen de 

regenbuien door, ook nog druk bezocht en waren de kinderen niet bang voor een paar natte sokken. 

De ochtend begon met de kindervoorstelling “Flessenpost” in het Borchuus. Na de voorstelling 

kregen alle kinderen een leuk presentje en liepen ze in optocht naar het voormalig gemeentehuis 

waar de burgemeester Koningsdag 2019 officieel opende, onder begeleiding van Jubal en de 

vendeliers. Aansluitend begonnen alle activiteiten in het dorp. Naast de kinderactiviteiten hadden we 

een dweilorkest voor een stukje muzikale omlijsting. We kijken tevreden terug op de organisatie van 



Koningsdag, vooraf en op de dag zelf, en we waren erg blij met het besluit om het slecht-weer-

programma in werking te stellen. Hierdoor was het een erg geslaagde dag! 

 Gemeentelijk Koningschieten 

Op zaterdag 11 mei is er op het terrein van Schuttesgilde St Joris in Ulft deelgenomen aan het 
gemeentelijk Koningschieten door onze koning van 2018, René Rusink en onze koningin Patricia 
Leneman. Ook onze jeugdkoning Jesse Fraikin was van de partij. Dit jaar gingen er mooie prijzen mee 
terug naar Varsseveld: Patricia ging met de vleugel naar huis en de beste van alle jeugdige koningen 
en koninginnen van Oude IJsselstreek was Jesse Fraikin. 
 
Kermis 
Ja, en dan…… het hoogtepunt van het jaar; dat zijn natuurlijk de Varsseveldse Volksfeesten. Deze 
vonden van 15 t/m 18 augustus plaats in een prachtig aangekleed tentencomplex. De aankleding was 
ook dit jaar weer een stukje verder geoptimaliseerd en gaf een hoge mate van beleving. Een 
tentencomplex waar we als Varsseveld trots op kunnen zijn en dat zeker uitnodigt tot feesten! 

 
Woensdag: 

Voordat het feest in het tentencomplex losbarstte, vond er op woensdagmiddag voor het eerst een 
uitgebreide schouw van het kermisterrein plaats met een afvaardiging van de inclusiewerkgroep van 
de gemeente Oude IJsselstreek. Doel hiervan was om de kermis voor alle bezoekers, inclusief de 
minder validen, zo toegankelijk mogelijk te maken. Hieruit volgden een paar tips, die zijn 
meegenomen door Peter en de opbouwjongens. De reacties vanuit de gemeente waren erg positief. 
Voor aankomend jaar heeft de gemeente ons, in navolging van de kermis in Silvolde, gevraagd om na 
te denken over het organiseren van een prikkelarm uur op de kermis. Iedereen kan dan van onze 
kermis genieten. Ook mensen die fel licht en harde geluiden minder goed verdragen, slecht ter been 
zijn of om een andere reden niet graag naar de kermis gaan. Tijdens de prikkelarme kermis kan men 
rustig in- en uitstappen bij de attracties en zijn er geen plotselinge geluiden, flitslichten of harde 
muziek. Daar gaan we voor dit jaar over nadenken.  
 

Donderdag/zaterdag: Optocht 
Traditioneel vormt het startsein van de optocht op de donderdagavond, de officiële opening van de 
Varsseveldse Volksfeesten. Dit jaar zoals gezegd de 50ste optocht, wat mede zorgde voor een 
toename van het aantal deelnemers. In totaal waren er dit jaar 37 door de jury te beoordelen 
deelnemers, 11 meer dan vorig jaar! We hadden 10 grote bloemwagens, waardoor er een 
recordaantal van 612.000 bloemen nodig was om aan alle wensen van de wagenbouwers te kunnen 
voldoen.  
 
De groep met kinderwagens was gelukkig ook weer uitgebreid, waardoor we 5 kinderbloemenwagens 
hadden. Een tip voor de ouders voor aankomend jaar is om de kinderen meer zelf te laten doen bij de 
wagenbouw. Zeker bij het plakken van de bloemen! Een aantal van deze “kinderwagens” was door de 
hulp van de ouders zelfs al zo groot, dat ze bij het huidige reglement al bijna als B-categorie wagen 
konden meedoen voor de jurering. 
 
Voor het vervoer van het bestuur op donderdag mochten we deze keer rekenen op onze 
opbouwcrew. Speciaal voor het bestuur geregeld vervoer kwam niet opdagen. In allerijl moest er iets 
anders worden geregeld. Op dat moment kwam de wagen van de opbouwcrew het Svedex-terrein 
oprijden en binnen no-time was besloten dat het bestuur met hen mee zou gaan. Bijkomend 
voordeel was dat een deel van het bestuur hierdoor de kans had om vanaf het bordes bij het 
voormalig gemeentehuis de hele optocht te bekijken. 
 
Dit jaar hadden we voor het eerst ook een wijziging in de route op donderdag aangebracht, waardoor 



de ontbinding voor “de Ploeg” was. Om het publiek daar wat meer bij de optocht te betrekken is de 
tribune daar ook al op donderdag geplaatst. Dit had nog niet helemaal het gewenste resultaat, maar 
we hebben goede hoop dat dit gedeelte van de route wat meer publiek zal trekken als we er wat 
meer ruchtbaarheid aan geven. 
 
De reacties van het publiek én de deelnemers waren bijzonder positief. Mede door de extra 
begeleiding in de optocht, de instructie aan de chauffeurs en de portofooncommunicatie, heeft het 
publiek op beide dagen een optocht kunnen zien met de minst mogelijke gaten.  
 
Na de jubileumeditie van de  optocht kon het feest voortgezet worden in het tentencomplex waar 
we deze donderdagavond konden genieten van onder andere The Euros, Bettie Bravo en Anita 
Meijer! 
 
 Vrijdag: schieten 
Op de vrijdag werd de dag traditiegetrouw geopend met het vogelschieten. Maar 2019 was het jaar 
van de grote verandering! Het vogelschieten is verplaatst van Sportpark Oberink naar de weide bij de 
Gesinkschure naast Het Hofshuus. Het was erg spannend om te breken met een traditie en 
aanvankelijk was niet iedereen was even positief over dit plan. Mede dankzij een fijne en 
constructieve samenwerking met de sportclub en de schietvereniging, kunnen we terugkijken op een 
meer dan geslaagd evenement! Niet in de laatste plaats door het prachtige zonnige weer!  
 
Het terrein was mede door de hulp van de Hofshuus- en terreincommissie mooi aangekleed, 
waardoor de sfeer die de laatste jaren al rondom het Spätshoppen en de kinderspelen is gecreëerd, 
is doorgetrokken naar het hele terrein.  
 
Ook hadden we dit jaar het Keizerschieten weer als activiteit toegevoegd aan het programma. 
Er waren 37 schutters (dames en heren gemengd), die om de eervolle titel van Schutterskeizer van 
Varsseveld hebben gestreden. Uiteindelijk heeft Wim Seinhorst deze titel voor de komende 5 jaren 
binnen gehaald. 
 
Voor het koningsschieten hadden we dit jaar 173 schutters (tegen 114 in 2018). Behalve het mooie 
weer, hielp ook mee dat het eerste schot pas om 10:00 uur werd gelost. Dolf Onstenk wist dit jaar de 
romp eraf te schieten en is daarmee schutterskoning van 2019 geworden.  
 
Bij de dames deden dit jaar 92 deelneemsters mee (tegen 39 vorig jaar). Ook hier dus een grote 
toename in deelnemersaantal. Uit de reacties bleek dat de dames de verplaatsing naar de nieuwe 
locatie, waarbij de activiteiten geïntegreerd werden in de al bestaande activiteiten bij het Hofshuus, 
enorm gewaardeerd hebben. Yvonne Groot Nibbelink werd uiteindelijk koningin. 
 
Het jeugdschieten was ook voor het eerst op de vrijdag, tegelijkertijd met de andere 
schietactiviteiten en niet langer op zaterdag. Ook dit heeft een positieve uitwerking gehad op het 
aantal deelnemers. Er waren maar liefst 31 jeugdschutters (vorig jaar 16). Bij het jeugdschieten is 
Mats Neerlaar jeugdkoning geworden. 
 
De spreiding van enerzijds het dames- en jeugdschieten en aan de andere kant van het terrein het 
koning- en keizerschieten zorgde er nu voor dat het toch nog iets gescheiden was. Vanuit 
Schietcollege Prins Alexander is aangegeven dat het geheel positief is ontvangen, met de 
kanttekening dat ze het jammer vinden dat het langebaanschieten is komen te vervallen door de 
verplaatsing van de locatie. Dit is een mooi verbeterpunt voor de volgende editie. We kunnen dan 
bijvoorbeeld fladderschieten weer als activiteit toevoegen en dit met het jeugdschieten verbinden. 
 



Al met al kunnen we spreken over een meer dan geslaagd evenement! We zijn er trots op dat we in  
samenwerking met SC Varsseveld en Schietcollege Prins Alexander dit jaar een in alle opzichten 
geslaagd evenement hebben neergezet. Een bijzonder woord van dank aan iedereen die 
meegeholpen heeft om dit succes mogelijk te maken.  
 
 Vrijdag: spätshoppen 
De insteek om jong en oud met elkaar te verbinden, door het spätshoppen en de kindermiddag beide 
bij het Hofshuus te laten plaatsvinden, pakte net als vorig jaar geweldig uit. Jong genoot van oud en 
oud genoot van jong.  
Om 15.00 uur vond hier onder begeleiding van de Poggendammers en de vendeliers voor het eerst 
ook de huldiging van de Koningsparen, keizer en jeugdkoning plaats. Een geslaagde en druk bezochte 
vrijdagmiddag! 
 
Op de vrijdagavond was dit jaar Buurtschap Sinderen te gast voor de toneelvoorstelling in het 
Borchuus. De voorstelling is heel goed bezocht en bezoekers waren heel enthousiast. De voorstelling 
was uitverkocht (200 man) en mensen bleven na afloop lang zitten vanwege de goede sfeer.  
 
Op vrijdagavond vond ook de Teenageparty plaats, waarbij dit jaar de jeugd van 11-17 jaar voor het 
eerst in- en uit kon lopen naar het Lunapark. Aan het eind van de avond kon men kans maken op 25 
vrijkaarten voor een attractie naar keuze. Zo proberen we ieder jaar weer iets aansprekends te 
bedenken voor deze doelgroep.  
 
 Zaterdag 
De zaterdag begon traditiegetrouw weer met de optocht. De prijsuitreiking bij het voormalig 
gemeentehuis verdiende dit jubileumjaar een nieuwe presentator. We hebben Joppe te Lindert 
bereid gevonden om dit voor zijn rekening te nemen en het was een zeer groot succes! Ondanks dat 
een gedeelte van de binnenkomst op zaterdag letterlijk in het water viel vanwege de zware 
regenbuien, pakte het nieuwe idee om de deelnemers van de optocht aan het publiek op de tribune 
en bij “de Ploeg” voor te stellen, goed uit. Deze presentaties zullen de komende jaren dan ook zeker 
een vervolg gaan krijgen. De slogan van de 50ste optocht was: “Samen maken we er een mooie 
optocht van!” Onze conclusie is dat dit meer dan gelukt is en we kijken uit naar de optocht van 2020.  
 
Ook de jongere kermisvierders onder ons hebben dit jaar weer volop kunnen genieten van de 
relaxmodus bij ’t Hofshuus op zowel de vrijdag- als de zaterdagmiddag. Het concept was niet veel 
aangepast ten opzichte van vorig jaar. Tal van coole activiteiten, waaronder een survivalbaan, 
springkussens, knuffelen met dieren in de knuffelweide en marshmallows roosteren vielen zeer in de 
smaak. We hadden een paar nieuwe activiteiten toegevoegd, waaronder de grote klimmuur (die een 
groot succes was) en de Wensboom. Deze leverde soms verrassende en verterende teksten op en 
zelfs een paar kleine aandachtspunten, die we uiteraard als tips meenemen voor volgend jaar. 
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.  
 

Zondag: 
En dan breekt, na drie dagen volop feest, de zondag aan. De laatste dag van vier geweldige dagen 
kermis. We startten met de Clubkascompetitie, waarbij voor het vierde 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.  
In de diverse tenten kon genoten worden van de muziek van JackFire, The Wetnecks, Heavy Hoempa 
en DJ Martin. Maar het hoogtepunt van de zondag was toch echt het optreden van Snollebollekes. 
De tent was meer dan vol en iedereen ging uit zijn dak. Het was een prachtig gezicht om de hele tent 



van ‘links naar rechts’ te zien gaan! Het zal nog een behoorlijke uitdaging worden om dit succes te 
evenaren! 
 
Na een mooi feest, kwam er met het slotlied “You never walk alone” een eind aan het Volksfeest 
2019 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 én alle veranderingen die achteraf fantastisch hebben uitgepakt. Dit is 
het 12e jaar dat we de kermis samen met ‘de Radstake’ organiseren en nog steeds tot ieders 
tevredenheid. We willen Robert Venderbosch en zijn team via deze weg dan 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 
daarom hebben we in september met het bestuur, de commissieleden en de vendeliers geëvalueerd.   
Een gevoel van tevredenheid en trots overheerste. Tevreden dat er geen bijzonderheden geweest 
zijn en trots dat alle vernieuwingen zo goed uitgepakt hebben. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten 
maar dat helpt ons om het ieder jaar weer een stukje beter te doen en te vernieuwen.  
 
Al met al kunnen we zeggen dat we terugkijken op een druk, maar bijzonder 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 hun 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.  
Een speciaal woord van dank voor onze vendeliers. Ook zij hebben het afgelopen jaar hun steentje 
weer bijgedragen aan de verschillende AOV-feesten. Daarnaast hebben ze een aantal vaandelhuldes 
gebracht bij diverse jubilea en bij de Oktoberfeesten. De huidige vendeliers hebben aangegeven dat 
dit hun laatste jaar was. Gelukkig hebben we in samenwerking met hen een nieuwe, enthousiaste 
jonge groep bereid gevonden om dit jaar het stokje van de huidige groep vendeliers over te nemen. 
Er wordt op dit moment druk geoefend en kennis uitgewisseld. Het idee is nu dat de huidige 
vendeliers dit jaar tijdens de optocht van donderdag hun laatste optreden verzorgen en dat de 
nieuwe groep op de zaterdag hun entree zal maken. Wij zijn als AOV blij en trots dat we deze traditie 
in Varsseveld in ere kunnen houden! 
 
Last but not least; bedankt lieve bestuurs- en commissieleden voor jullie tijd, inzet, samenwerking, 
enthousiasme en teamspirit. Ik kwam begin 2019 terecht in een warm bad, waarin jullie als een 
geoliede machine samenwerking. Ik ben er trots op daar nu deel vanuit te mogen maken. Wat wij als 
team met elkaar neerzetten is fantastisch! Op naar weer een prachtig Volksfeest in 2020! 
 
4. Financieel verslag  
De financiën van 2019 worden toegelicht. De opbrengsten, kosten en het resultaat van 2019 worden 
besproken. Opvallende zaken worden toegelicht. Het resultaat over 2019 laat een verlies van ruim 
EUR 5000 zien. Niet wenselijk, wel te verklaren vanuit onder meer de volgende kostenposten: 

- Verzekering 
- Hoger aantal deelnemers optocht dan verwacht 
- Onvoorziene kosten door verplaatsing schieten 
- Inkomsten lager dan begroot.  

 



Na de cijfers van 2019 wordt de begroting voor 2020 toegelicht. De penningmeester geeft aan dat de 
specificatie van de begroting na de vergadering kan worden ingezien.  Opvallende post betreft de 
kosten voor de kleding van de nieuwe vendeliers.  
 
5. Verslag kascommissie 
De kascontrole heeft op 8 januari 2020 door Gerard Gielink en Bernd Vonhof plaatsgevonden. 
Alles is nagekeken en gecontroleerd. Penningmeester Margot Veldhorst kon overal antwoord op 
geven en liet een prima indruk achter. De kascommissie adviseert de vergadering om het bestuur en 
de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering bekrachtigt dit met een luid applaus en 
verleent decharge over het gevoerde financiële beleid van 2019. 
De kascommissie wordt bedankt voor hun controle! 
 
6. Benoeming nieuwe kascommissie 
Gerard zat in 2019 voor de tweede keer in de kascommissie, dus Wim Vrieze zal zijn plaats innemen. 
Volgend jaar bestaat de kascommissie dus uit Bernd Vonhof en Wim Vrieze. Als reserve meldt zich 
Karl Hetzel aan.  
 
 
7. Contributieverhoging 
In 2014 is de contributie voor de laatste keer verhoogd, sinds de invoering van de Euro. De laatste 
jaren zijn we als vereniging voor toenemende kosten komen te staan op meerdere vlakken, 
waaronder hogere leges, evenementenvergunning, forse toename verzekering optocht en nog een 
aantal posten waarop de laatste jaren enigszins of flink is geïndexeerd. Derhalve wil het bestuur 
hierop anticiperen met een kleine contributieverhoging die tevens staat voor een reguliere 
inflatiecorrectie/ indexering en een verdere versteviging van de financiële positie van de vereniging. 
Het bestuur wil de vergadering derhalve voorleggen om de contributie met ingang van dit jaar met 
EUR 1 per lid te verhogen van EUR 7,50 naar EUR 8,50 (duo lidmaatschap van EUR 15 naar EUR 17). 
Het voorstel wordt unaniem door de vergadering aangenomen.  
 
8. Verkiezingen 
De AOV en de leden bedanken bestuurslid en voorzitter Luc Helmink met een staande ovatie voor 
zijn inzet de afgelopen jaren.  
 
De bijna oud-voorzitter bedankt op zijn beurt de vertrekkende commissieleden Mirjam Teerink, Carla 
van Hagen, Rob Kraayenbrink en Robbin de Jong voor hun inzet de afgelopen jaren. Zij worden 
opgevolgd door Karin Leneman (secretaris optocht), Linda Heideman (Hofshuus en Koningsdag), 
Freek Wolsink (PR) en Martin Luijmes (PR). Veel succes en plezier gewenst bij de AOV de komende 
jaren.  
 
Bestuursleden Peter Breuker en Jurgen Romp zijn aftredend en herkiesbaar. Hun termijn wordt met 2 
jaar verlengd. 
 
Tijn Sloots en Karina Veerbeek worden benoemd als nieuw bestuurslid voor resp. voorzitter PR en 
voorzitter Hofshuus- en Koningsdagcommissie. Ook voor hen veel plezier gewenst de komende jaren.  
   
Tot slot benoemt de vergadering Marcel Zweers als voorzitter. Marcel stelt zich door middel van een 
korte presentatie aan de vergadering voor. 
 
 
9. Vooruitblik 2020 
De eerste activiteit in 2020 is Koningsdag. De dag zal weer starten met een kindervoorstelling en 
aansluitend de opening. De kermis zelf vindt van 13-16 augustus 2020 plaats. 



 
10.  Rondvraag 

- Karl Hetzel: vraagt of de AOV een prikkelarm uurtje op de kermis wil overwegen. Bestuur 
geeft aan dat dat eerder op de avond in de vergadering al is besproken. 

- Robert Venderbosch: bedankt de AOV voor de fijne samenwerking namens de Radstake,  
spreekt een groot woord van dank uit aan Luc en biedt het eerste rondje na de vergadering 
aan aan de aanwezigen.  

- Dinie Hubers: geeft het bestuur een compliment voor de goede organisatie en spreekt haar 
vertrouwen uit dat we in Marcel als voorzitter een goede vervanger voor Luc hebben 
gevonden.  
 

11. Sluiting 
De nieuwe voorzitter Marcel Zweers dankt een ieder voor zijn/ haar aanwezigheid nodigt een ieder 
uit op Koningsdag en bij de Varsseveldse Volksfeesten 2020! 
 


