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1. Opening 
Voorzitter Marcel Zweers opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Dit jaar voor de 
tweede keer 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, ondanks dat er door 
Covid nog steeds minder kon dan in een ander jaar. Hij spreekt de hoop uit dat dit de laatste digitale 
ALV is en dat wij elkaar volgend jaar weer live kunnen ontmoeten tijdens de ALV. 
 
2. Notulen van de vorige ledenvergadering 
Er komen vanuit de leden geen opmerkingen. De notulen van 2021 worden daarmee vastgesteld.  
 
3. Jaarverslag 2021 
Het jaarverslag wordt door secretaris Inge Fraikin integraal voorgelezen: 
 
“Ieder jaar organiseren wij op Koningsdag en tijdens de Varsseveldse Volksfeesten diverse 

activiteiten voor onze leden. In 2021 bedroeg het totaal aantal betalende leden 4639. Dit is een 

kleine daling van 85 t.o.v. 31-12-2020.  

Ook in 2021 stond Covid nog centraal in ons dagelijks leven en hielden we als AOV rondom 

Koningsdag en in de zomer gespannen de persconferenties in de gaten. Wat kon er? Wat was 

verstandig? En hoe konden we binnen de regels toch opties aanbieden om die saamhorigheid, waar 

Varsseveld om bekend staat, te blijven stimuleren en faciliteren? Vorig jaar gaven we het tijdens de 

ALV al aan: we blijven zoeken naar kansen en als ze zich voordoen, zullen we ze grijpen. Dus ook dit 

jaar helaas weer geen Koningsdag, maar wel een fantastisch digitaal avontuur voor de kinderen, geen 

Poggendammers die langs bouwplaatsen gingen, maar wél langs een aantal buurten. Nog steeds 

geen officieel afzwaaimoment van onze oude vendeliers, maar wél een optreden van een delegatie 

bij Azora en een nieuwe groep die ook tijdens de lockdown fanatiek bleef oefenen in de weken dat 

het mocht. Geen traditionele optocht, maar wél een fantastische ‘omgekeerde’ optocht, wat ons als 

enige in de regio gelukt is. Geen toneel, maar wél een vol Borchuus bij de lezing van Gerard Bruil. We 

kijken dus als AOV, ondanks Covid, met een groot gevoel van trots terug op 2021. Door teamwork, 

creativiteit, flexibiliteit en positiviteit, hebben we opgepakt wat er binnen de mogelijkheden wél 

gedaan kon worden.  

 

4 februari 2021: ALV: 

We beginnen het jaar met de ALV. Vanwege Corona voor het eerst in de geschiedenis van de AOV 

een digitale ALV. Ondanks dat het voor het eerst op deze wijze was en er helaas geen gezellige na-zit 

mogelijk was, verliep deze uitstekend. Het aan- en afmelden via de mail ging prima, er kwamen 

online goede discussies op gang en er was voldoende interactie met de aanwezigen.  

 

Maart 2021: ophalen van mooie herinneringen 



In maart 2021 zitten we nog steeds in een lockdown met avondklok. Om toch wat vrolijkheid en 

verbinding in het dorp te brengen, doet onze PR-commissie via Facebook een oproep om de kermis 

virtueel leven in te blazen door ieders mooiste kermisherinnering te delen. Aan die oproep wordt 

goed gehoor gegeven en soortgelijke berichten worden ook in juli en augustus nogmaals gedeeld via 

de social media kanalen.  

 

27 april Koningsdag 

In samenwerking met Robbin Breuer van RB producties heeft de Koningsdagcommissie voor de 

Varsseveldse basisschooljeugd een geweldig alternatief voor de vrijmarkt bedacht. In een filmpje dat 

op beide basisscholen klassikaal vertoond is en op ons YouTube kanaal te zien was, konden we 

kennismaken met Professor Wijsneus van Onkunde. De Professor had snode plannen voor 

Koningsdag en alle kinderen werden opgeroepen om de burgemeester te helpen door kleurplaten 

vergezeld van een selfie te mailen naar de Koningsdagcommissie. De prijsuitreiking van de 

kleurwedstrijd was op Koningsdag live te zien op Facebook. De reacties hierop waren heel positief. 

Zowel van de kinderen als van de ouders en de scholen hebben we veel complimenten ontvangen 

voor deze Koningsdag in alternatieve vorm. Voor de bewoners van Den Es en de Bettekamp was er 

net als andere jaren een oranje soes namens de AOV. Ook werden zij verblijd met een optreden van 

de VAV en een aantal vendeliers en was er een quizje waarin de bewoners vragen werden gesteld 

over het Koningshuis. We waren onder de indruk van hetgeen ze daar allemaal van wisten!  

 

Glossy: 

Ook dit jaar hadden we al vroeg in het jaar besloten weer 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 

tastbaars over konden brengen richting onze leden. Met veel flexibiliteit, samenwerking en inzet is 

het ons weer gelukt om Varsseveld deze zomer de allerleukste en mooiste glossy te bezorgen.  

 

Juni 2021: brainstormsessie met de Radstake  

In mei en juni werden versoepelingen aangekondigd en traden stap 3 en 4 van het openingsplan in 

werking. Het leek erop dat er steeds meer mogelijk werd in de evenementenbranche en zelfs een 

echte kermis leek haalbaar. Vandaar dat de AOV en De Radstake begin juni de handen ineen hebben 

geslagen en een avond lang met elkaar gebrainstormd hebben over de mogelijkheden voor deze 

zomer.  

 

Varsseveldse Volksfeesten 

Zou het dan toch……??? De AOV stond in de startblokken, de vogel was bijna klaar en alle vrijwilligers 

stonden paraat om in actie te komen. De snelle toename in het aantal besmettingen zorgden begin 

juli echter weer voor extra maatregelen in de zomer. Na de extra ingelaste persconferentie van 9 juli, 

hebben we met de kennis van dat moment helaas moeten besluiten om een aantal onderdelen zoals 

het tentencomplex en het vogelschieten te annuleren. 

Maar de AOV is niet voor één gat te vangen. We hebben doorgepakt en volop gewerkt aan die 

activiteiten die we binnen de geldende maatregelen goed en met weinig tot geen financieel risico 

konden organiseren. Dat waren: 

- De omgekeerde optocht 

- Lunapark 

- Kinderspelen bij het Hofshuus 

- Spätshoppen bij het Hofshuus 



- Lezing van Gerard Bruil in het Borchuus 

Een echte rondtrekkende optocht zat er dit jaar ook nog niet in, omdat grote groepen mensen nog 

niet stilstaand in de openbare ruimte mochten samenkomen. Daarom hebben we een omgekeerde 

optocht georganiseerd: niet de optocht, maar het publiek trok door het dorp. Op diverse plaatsen 

stonden de bouwwerken opgesteld, waarbij de bouwgroepen zelf uitleg of figuratie aan hun creaties 

toevoegden. En wat was het gaaf, die omgekeerde optocht. Een hele happening, een opkomst die 

boven verwachting was en weergoden die ons zeer goed gezind waren. Niet alleen een mooie 

opsteker voor ons als AOV, maar zeker ook voor alle bouwgroepen die dit mogelijk gemaakt hebben.  

Ook bij het Hofshuus was het ouderwetse kermisgevoel goed voelbaar. Voor de kinderen was de 

spelletjesweide weer flink gevuld met diverse activiteiten en ook voor de ouders en ouderen was het 

er prima toeven! 

De toneelcommissie had Gerard Bruil bereid gevonden om voor de allerlaatste keer zijn lezing over 

Oud-Varsseveld voor de AOV te houden. Dit als vervanging voor de traditionele toneelavond. In een 

bijna uitverkocht Borchuus ging er een golf van herinneringen door de zaal en werd er flink gelachen.   

Als alternatief voor het traditionele bier rondbrengen in de buurten, trokken de Poggendammers dit 

jaar langs diverse buurten om te laten horen hoe de echte kermissfeer ook alweer klinkt. En wat een 

feestje was het!! Dit is door de buurten met veel enthousiasme ontvangen en van beide kanten voor 

herhaling vatbaar.  

 

December 2021: corso opgenomen op lijst met Unesco Immaterieel Erfgoed 

Trots zijn we op onze optochtcommissie! Samen met andere corso’s uit de regio zijn wij opgenomen 

op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco. Dankzij 

de grote inspanning van de optochtcommissie en de goede contacten binnen de corsokoepel is dit 

gelukt. Ook hierover heeft onze burgemeester digitaal zijn trots gedeeld. 

 

Evaluatie 2021: 

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 wederom positief onderscheiden. De constructieve 

samenwerking met de gemeente is hierbij ook het vermelden waard. Trots ben ik persoonlijk ook op 

al onze vrijwilligers. Ondanks alle onzekerheid stonden zij er op de momenten dat we in actie 

mochten komen. Zonder hen was dit alles niet mogelijk geweest!! 

 

Hoewel 2021 ons geleerd heeft niet te hard te juichen, zien de voortekenen voor zomer 2022 er 

gunstig uit. We zullen ook in 2022 in ieder geval alles doen wat in ons vermogen ligt om de 

saamhorigheid tussen de Varssevelders te bevorderen. Want een volksfeest draait niet alleen om de 

verschillende activiteiten. Het draait om mensen en hun onderlinge band, inzet en samenwerking.“ 

 
4. Financieel verslag  
De financiën van 2021 worden toegelicht door de penningmeester, Margot Velthorst – van Liere. De 
opbrengsten, kosten, kosten van de commissies en het resultaat van 2021 worden kort toegelicht. 
Zoals vorig jaar voorspeld, zijn we in de begroting van een ‘normaal’ kermisjaar uitgegaan en zouden 
we uitkomen op een kleine winst. Er was echter geen sprake van een normaal jaar, dus we zijn per 



saldo uitgekomen op een klein verlies. Dit zit hem met name in de kosten die gemaakt zijn voor de 
omgekeerde optocht en een verzekeringspremie die op 2 momenten in het jaar geïnd is. Ook meldt 
de penningmeester dat we de stichting hebben opgeheven, zodat we als vereniging weer helemaal 
compliant het nieuwe boekjaar 2022 in kunnen gaan. Na de cijfers van 2021 geeft de 
penningmeester aan dat de begroting voor 2022 zich ook lastig laat voorspellen door alle 
onzekerheid, maar dat we ook nu weer uitgaan van een normaal kermisjaar. 
Bernd Vonhof vraagt of de kosten EUR 7000 voor het Hofshuus puur voor de kinderspelen (huur 
toiletunit, stukje terras, vergoedingen voor vrijwilligers) is? De penningmeester geeft aan dat dit 
klopt en legt uit dat de kosten Hofshuus in een normaal kermisjaar EUR 10.000 bedragen.  
 
Verslag kascommissie 
De kascontrole heeft op 24 januari 2022 door Wim Vrieze en Karl Hetzel plaatsgevonden. De 
kascommissie heeft die avond ook kennis gemaakt met Teun Aalders, die Margot in 2023 als 
penningmeester zal opvolgen.  
De kascommissie geeft aan dat alles is nagekeken en gecontroleerd. Penningmeester Margot 
Velthorst 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. De kascommissie wordt door de voorzitter bedankt voor hun 
controle! 
 
5. Benoeming nieuwe kascommissie 
Wim zat in 2021 voor de tweede keer in de kascommissie, dus Gerard Gielink (in 2021 reserve) zal 
zijn plaats innemen. Volgend jaar bestaat de kascommissie dus uit Karl Hetzel en Gerard Gielink. Als 
reserve meldt zich Frank Lettink aan. 
 
 
6. Verkiezingen 
De AOV en de leden bedanken bestuursleden Peter Breuker, Jurgen Romp, Frank Lettink en Wiebe 
Keulen voor hun jarenlange en enthousiaste inzet. Als vervanger van Peter wordt Joey Weijkamp 
door de vergadering benoemd. Als vervanger van Frank wordt Joost Arentsen door de vergadering 
benoemd. De AOV wenst hen een hele fijn tijd toe en heel veel succes.  
 
Bij de commissieleden is Leon Rensen aftredend. Hij wordt opgevolgd door Stijn Wonnink. Elserieke 
Dales aftredend en herkiesbaar voor nog eens 2 jaar. Peter de Goijer, Ivo Smeenk en Annelot 
Bronzewijker tekenen nog een jaar bij en willen afscheid nemen na een ‘echte’ kermis. Allen worden 
door de voorzitter uitgebreid bedankt voor hun inzet en commitment. Verder werd Teun Aalders als 
stageloper voorgesteld in de vergadering: hij zal in de ALV van 2023 benoemd worden als opvolger 
van Margot als penningmeester.  
 
7. Hulpvraag 
Voor de functies van Annelot (optochtcommissie), Jasper (optochtcommissie), Inge (secretariaat), 
Linda (horecacommissie) en Peter (Hofshuus/Koningsdagcommissie) zoeken we zo snel mogelijk 
opvolging. Als iemand een suggestie heeft binnen zijn of haar netwerk, graag doorgeven aan bestuur. 
(Zie ook addendum bij deze notulen).  
 
 
8. Vooruitblik 2022 
De voorzitter geeft aan dat op deze plek normaal gesproken de data van het komende jaar gedeeld 
worden. Gezien de positieve vooruitzichten worden de data van Koningsdag en de Varsseveldse 
Volksfeesten gedeeld, ervan uitgaande dat het er dit jaar dan eindelijk echt weer van zal komen: 
 
Koningsdag Varsseveld 
27 april 2022 
 



 
Varsseveldse Volksfeesten 
18 t/m 21 augustus 2022  
 
De voorzitter spreekt hierbij de hoop uit dat we in 2022 als AOV de buurtfeesten weer op mogen 
luisteren, een normale optocht kunnen hebben, met daarbij het formele afscheid en officiële entree 
van resp. oude en nieuwe vendeliers en aandacht kunnen besteden aan het jubileum van de 
Poggendammers. Hij benadrukt met klem dat de AOV er net als afgelopen 2 coronajaren alles aan zal 
doen om de kansen die er zijn, te grijpen. Een glossy komt er sowieso en over evt. activiteiten zullen 
wij de leden zo snel mogelijk informeren. 
 
 
9.  Rondvraag 
Bernd Vonhof: vraagt of de kleine  afname van het aantal leden veroorzaakt werd omdat de kermis 
niet doorging. Harm Heusinkveld (ledenadministratie) antwoordt dat je ziet dat de ledenaantallen 
niet gehaald worden die je in een normaal kermisjaar met voorverkoopavonden wel haalt. Maar voor 
volgend jaar hebben zich alweer wat nieuwe leden aangegeven, waarvan het ledengeld dan in 2022 
geïncasseerd zal worden. Harm geeft aan zich geen zorgen over deze bescheiden daling te maken en 
dat een aantal nieuw aangemelde leden nog niet verwerkt was in de aantallen ultimo 2021.   
 
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, te beginnen met een echte Koningsdag en 
volledige Volksfeesten.  
 
 
 
ADDENDUM: Kent u of bent u iemand voor onderstaande functies, neem dan contact op met het 
bestuur via secretariaat@aov-varsseveld.nl  
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