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1. Opening 
Voorzitter Marcel Zweers opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Dit jaar voor het 
eerst digitaal vanwege corona. Hij blikt kort terug op een bijzonder AOV jaar en benadrukt trots te 
zijn op het feit dat de AOV de kansen die er waren, gegrepen heeft!  
 
2. Notulen van de vorige ledenvergadering 
Er komen vanuit de leden geen opmerkingen. De notulen van 2020 worden daarmee vastgesteld.  
 
3. Jaarverslag 2020 
Het jaarverslag wordt door secretaris Inge Fraikin voorgelezen: 
 
“Ieder jaar mogen wij voor onze leden fantastische dingen organiseren. In 2020 waren dat er 3214. 

Zoals bekend is 2020 voor iedereen anders gelopen, dus ook voor ons als AOV. Koningsdag werd 
Woningsdag, de Poggendammers konden niet langs de bouwplaatsen, er waren geen 
schutterskoning(inn)en om toe te spelen, onze oude vendeliers konden niet afzwaaien en de nieuwe 
groep niet hun entree maken. Maar door teamwork, creativiteit en positiviteit, hebben we opgepakt 
wat er binnen de mogelijkheden wél gedaan kon worden. Hierdoor was 2020 een bijzonder jaar, 
maar wel een waar we met een gevoel van trots en saamhorigheid op terugkijken.  

ALV: 
We beginnen met de ALV. Op vrijdag 24 januari 2020 had niemand nog gehoord van corona en dus 
vond onze jaarlijkse ALV nog gewoon plaats. Dit keer op een nieuwe locatie, bij De Ploeg. Een prima 
verlopen ALV, met enkele bijzonderheden. Allereerst werd er met trots en dankbaarheid teruggeblikt 
op 50 jaar optocht en het schieten dat een groot succes was op de nieuwe locatie. Verder hadden we 
op bestuurlijk vlak de nodige wisselingen van de wacht. In de vergadering nam voorzitter Luc 
Helmink met een staande ovatie afscheid en stelde zijn opvolger Marcel Zweers zich aan de 
vergadering voor. Verder namen we in de vergadering afscheid van 4 commissieleden en werden hun 
opvolgers in de vergadering benoemd. Daarnaast werden in de vergadering 2 nieuwe bestuursleden 
benoemd. Ook kondigden wij aan dat 2020 het laatste jaar zou zijn dat de vendeliers actief zouden 
zijn. Tegelijkertijd konden we verheugd melden dat we in samenwerking met hen een nieuwe, 
enthousiaste, jonge groep bereid gevonden hadden om het stokje over te nemen. Op deze manier 
kunnen we de traditie in Varsseveld gelukkig in ere houden! Er werd op dat moment nog druk 
geoefend en kennis uitgewisseld tussen beide groepen. We konden meedelen dat op de donderdag 
de ‘oude’ vendeliers hun laatste optreden zouden verzorgen en dat de nieuwe groep op zaterdag 
hun entree zou maken. Verder werden de financiën toegelicht. Daaruit volgend werd een 
contributieverhoging van €1 voorgesteld aan de vergadering. Deze werd unaniem aangenomen. Tot 
slot blikten we vooruit naar 2020 en spraken we de wens uit om er weer een geweldig en actief jaar 
van te gaan maken met elkaar.  
 

Maart 2020: 



En toen werd het 11 maart 2020. De dag waarop Covid-19 wereldwijd als pandemie aangemerkt 
werd. De uitbraak leidde tot voor Nederland ongekende maatregelen, waarbij het maatschappelijke 
verkeer voor een groot deel werd stilgelegd.  
 
Koningsdag 
Deze maatregelen raakten ons als AOV ook direct, met Koningsdag vlak voor de deur. Deze werd 
landelijk omgetoverd tot ‘woningsdag’, waarbij iedereen werd opgeroepen om thuis te blijven. Om 
toch íets te kunnen doen richting onze leden, hebben we een video gemaakt, waarin voorzitter 
Marcel Zweers en burgemeester Otwin van Dijk de leden van de AOV en de inwoners van Varsseveld 
een hart onder de riem staken. De bewoners van Den Es en de Bettekamp ontvingen net als andere 
jaren toch een oranje soes namens de AOV.  
 
Glossy: 
Ook hebben we al vroeg in het jaar besloten toch een AOV boekje uit te brengen. Ondanks dat er op 
dat moment nog heel veel onduidelijk was, wilden we er toch voor zorgen dat we iets van het 
saamhorigheidsgevoel over konden brengen richting onze leden. Met veel flexibiliteit, samenwerking 
en inzet is het ons gelukt om Varsseveld deze zomer alsnog de allerleukste en mooiste glossy te 
bezorgen. Een bijzonder bewaarexemplaar van een bijzonder jaar! 
 
Varsseveldse Volksfeesten 
In mei werd al bekend dat grote evenementen tot 20 september zouden worden afgelast. Op dat 
moment werd ons dus direct duidelijk dat de Volksfeesten zoals we die gewend waren te 
organiseren, met wagenbouw, een fantastische optocht, tentfeesten, schieten en de activiteiten bij 
het Hofshuus, geen optie meer was. 
  
Ons uitgangspunt is altijd gebleven om te zoeken naar wat er binnen de mogelijkheden nog wél 
mogelijk was. Zo hebben we met Concordia en de Vendeliers een hulde gebracht aan de bewoners 
van den Es en de Bettekamp. Op deze manier konden we ook daar toch een beetje het AOV-gevoel 
erin houden, inclusief een oliebol die we hen i.s.m. de Radstake konden aanbieden. Op dat moment 
wisten we overigens nog niet dat dat écht het allerlaatste optreden van Concordia zou zijn.  

Daarnaast hebben we als een van de weinige gemeenten in de Achterhoek in allerijl in de 
‘kermisweek’ een coronaproof Lunapark, compleet met AOV crowd-watch-duo’s, neer kunnen 
zetten. Dit in nauwe samenwerking met de gemeente, die ons met raad en daad terzijde gestaan 
heeft en zich heel coöperatief en flexibel heeft opgesteld. Om zoveel mogelijk Varssevelders een 
alternatief te kunnen bieden in de week van de Volksfeesten, hebben we naast het Lunapark nog een 
speurtocht voor kinderen in de basisschoolleeftijd en een fietstocht voor gezinnen georganiseerd.  

Als alternatief voor het traditionele bier rondbrengen in de buurten, zorgden de Poggendammers en 
Free Line voor de muzikale omlijsting van diverse buurtfeesten en een prachtige muzikale climax en 
afsluiting op het Kerkplein. Dit is door de buurten met veel enthousiasme ontvangen en van beide 
kanten voor herhaling vatbaar.  

Evaluatie 2020: 
De kansen die we hadden, hebben we gegrepen! Wij zijn er trots op dat wij er als AOV in geslaagd 
zijn om onze leden tóch nog leuke dingen te kunnen bieden in een tijd dat er weinig mocht en kon. 
Ook in dat opzicht hebben we ons in de regio positief onderscheiden. En waar de AOV er bij de 
gemeente al positief op stond; dat is door de manier waarop we o.a. het Lunapark in samenwerking 
met hen georganiseerd hebben, alleen maar verbeterd.  
 
Hoe de toekomst eruit ziet en wanneer we ons organisatietalent weer actief mogen laten zien, laat 
zich op dit moment niet voorspellen. Koningsdag lijkt nog steeds niet erg waarschijnlijk en ook voor 



de zomer kunnen we nog geen enkele voorspelling doen. Wat we wel zeker weten, is dat we als AOV 
op een zeker moment echt weer onze gedetailleerde draaiboeken uit de kast kunnen halen, af 
kunnen stoffen en weer aan de bak mogen. We zullen ook in 2021 in ieder geval alles doen wat in 
ons vermogen ligt om de saamhorigheid tussen de Varssevelders te bevorderen en de kansen 
daarvoor te grijpen op de momenten dat het kan!“ 

 
4. Financieel verslag  
De financiën van 2020 worden toegelicht door de penningmeester. De opbrengsten, kosten en het 
resultaat van 2020 worden besproken. Deze overzichten waren korter dan anders, omdat er geen 
Volksfeesten hebben plaatsgevonden. Na de cijfers van 2020 geeft de penningmeester aan dat de 
begroting voor 2021 zich lastig laat voorspellen door alle onzekerheid. Uitgangspunt is dat we net 
doen of het een ‘gewoon’ AOV-jaar zal worden. Vervolgens informeert de penningmeester de 
vergadering over het plan om de stichting AOV op te heffen. Deze is in het verleden opgericht om 
een belastingvoordeel te kunnen halen. Aanleiding voor het opheffen vormde een hernieuwd en veel 
beter inzicht in geldstromen en financiële positie inzicht, (mede ingegeven door het nieuwe 
boekhoudprogramma). Daarop heeft de AOV een fiscalist om advies gevraagd. Op basis van deze 
informatie, is het bestuur van mening dat het niet wenselijk is om met geld van de leden een 
constructie in stand te houden, die vanuit compliance oogpunt niet te verantwoorden is. Karl Hetzel 
geeft aan dit standpunt niet te delen omdat de stichting juist is opgericht om, vanuit een weliswaar 
grijs gebied, zoveel mogelijk voordeel voor de vereniging te behalen. Hij vraagt de vergadering of er 
meer mensen zijn die zijn mening delen. Hier komt geen reactie op. Bernd Vonhof, Gerard Gielink en 
Frank Lettink adviseren de penningmeester daarentegen het opheffen van de stichting in gang te 
zetten. Zij geven aan dat er met geld van de leden altijd gekozen moet worden voor een transparante 
werkwijze, die geen financiële risico’s voor leden of bestuur met zich meebrengt.  
 
5. Verslag kascommissie 
De kascontrole heeft op 29 januari 2021 door Wim Vrieze 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 2020. 
De kascommissie wordt bedankt voor hun controle! 
 
6. Benoeming nieuwe kascommissie 
Bernd zat in 2020 voor de tweede keer in de kascommissie, dus Karl Hetzel zal zijn plaats innemen. 
Volgend jaar bestaat de kascommissie dus uit Wim Vrieze en Karl Hetzel. Als reserve meldt zich 
Gerard Gielink aan. 
 
 
7. Verkiezingen 
De AOV en de leden bedanken bestuurslid Mark Lettink en commissielid Miranda Kraaijenbrink voor 
hun jarenlange en enthousiaste inzet. Als vervanger van Mark wordt Harm Heuzinkveld door de 
vergadering benoemd. De AOV wenst hem een hele fijn tijd toe en heel veel succes.  
 
Jasper Hiddink is aftredend en herkiesbaar. Verder kon de voorzitter in de vergadering twee nieuwe 
commissieleden van harte welkom heten: Rosemarie Veerbeek en Bas Lindenschot nemen zitting in 
de Koningsdag- / Hofshuuscommissie.  Beiden heel veel plezier en succes gewenst bij de AOV de 
komende jaren. Ook werden de volgende stagelopers voorgesteld in de vergadering: Matthijs 
Grootnibbelink (PR commissie), Joost Arentsen en Hans Mateman (beiden optochtcommissie).  
 
 



8. Vooruitblik 2021 
De voorzitter geeft aan dat op deze plek normaal gesproken de data van het komende jaar gedeeld 
worden. Op het moment van de ALV ziet het er nog steeds naar uit, dat er weinig mogelijk zal zijn 
deze zomer. Hij benadrukt met klem dat de AOV er ook in 2021 alles aan zal doen om de kansen die 
er zijn, te grijpen. Afgelopen jaar heeft de AOV laten zien dat we in relatief korte tijd toch in 
samenwerking met onze partners iets neer kunnen zetten. Dat zal in 2021 ook zeker het geval zijn. 
Een glossy komt er sowieso en over evt. activiteiten zullen wij de leden zo snel mogelijk informeren.    
 
9.  Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun digitale aanwezigheid en spreekt de hoop uit een ieder 
snel weer bij een activiteit te kunnen ontmoeten.  
 


