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1. Opening 
Voorzitter Marcel Zweers opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de eerste 
fysieke ALV na twee jaar Corona. Hij blikt kort terug op een bijzonder AOV jaar met eindelijke weer 
‘normale’ Volksfeesten.  
 
2. Notulen van de vorige ledenvergadering 
Er komen vanuit de leden geen opmerkingen. De notulen van 2022 worden daarmee vastgesteld.  
 
3. Jaarverslag 2022 
Het jaarverslag wordt door secretaris Inge Fraikin integraal voorgelezen: 
 
“2022 zal de boeken ingaan als de eerste volledige editie van de Varsseveldse Volksfeesten, met alles 
d’rop en d’ran, na twee jaar corona. En wat voor één. Er waren vernieuwingen, maar veel was ook 
vertrouwd en het enthousiasme en het saamhorigheidsgevoel overheersten. Een Volksfeest waar 
reikhalzend door ons, maar zeker ook door onze leden naar uitgekeken werd. In 2022 bedroeg het 
aantal betalende leden 4826 tegenover 4624 in 2021. Een toename dus van ruim 200 leden. Dit lijkt 
een inhaaleffect na corona, gezien het grote aantal nieuwe aanmeldingen voor de kermis dit jaar, 
grofweg in de periode juni t/m augustus. 
 
Zoals gezegd speelde met name in het begin van 2022 Covid nog een behoorlijke rol in ons dagelijks 
leven. We begonnen het jaar met een harde lockdown en we hielden als AOV ons hart vast. Wat kon 
er dit jaar met Koningsdag en in de zomer? Gelukkig was 2022 het jaar van de omslag. Vrij snel nadat 
we het gros van de coronamaatregelen als samenleving achter ons konden laten, konden we aan de 
slag! Dus weer een ouderwetse Koningsdag rondom de kerk, bier rondbrengen in de buurten met de 
Poggendammers, een echte optocht, vogelschieten, eindelijk het afzwaaien van de oude vendeliers 
en de officiële entree van de nieuwe groep vendeliers, een goed gevulde weide bij het Hofshuus en 
een uitverkocht Borchuus voor toneel! We kijken dus als AOV met een groot gevoel van trots en 
dankbaarheid terug op 2022. Door teamwork, creativiteit, flexibiliteit en positiviteit, hebben we na 
twee jaar covid weer kunnen laten zien waar we goed in zijn: Koningsdag en een Volksfeest 
neerzetten zoals het moet zijn; in al zijn grootsheid zonder beperkingen. 
 
4 februari 2022: ALV 
We beginnen het jaar met de ALV. Vanwege Corona voor de tweede keer in de geschiedenis van de 
AOV een digitale ALV. Ook deze verliep 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. Alleen 
werd ook deze keer de gezellige na-zit gemist. 
 
27 april Koningsdag 
Dit jaar is de Koningsdagcommissie voor het eerst een samenwerking aangegaan met de  lokale 
horeca. Het was een zeer geslaagd experiment. De opkomst was hoog, de mensen enthousiast en 
door de combinatie met het mooie weer bleef het nog lang gezellig. Vanwege dit succes, zetten wij 
de samenwerking in 2023 voort. Er was helaas geen kindervoorstelling. Toneelverenigingen hadden 
te weinig voorbereidingstijd vanwege corona en de organisaties die wel konden zaten ver boven ons 
budget. Als alternatief hebben we voor het eerst samenwerking met Vital gezocht. Zij hebben een 
Kidsdance verzorgd voor kinderen van alle leeftijden op een prachtig groot podium. Ook dit was een 
groot succes! Voor de bewoners van Den Es, Bettekamp en het Hovenhuis waren er net als andere 
jaren weer heerlijke oranjesoezen. Bij de eerste 2 is ook  een optreden van Jubal en de vendeliers 
geweest. Het Hovenhuis wordt vanaf dit jaar ook opgenomen in de route. We kijken terug op een 
zeer geslaagde editie van Koningsdag! 
 
 
PR: 
Al vroeg in het jaar startten we met het maken van Varssevelds meest gelezen glossy! Binnen onze 
gelederen beter bekend als ‘het boekje’. En wat fijn dat we EINDELIJK weer een programmaboekje 
mochten maken. Dit jaar hebben we 2600 boekjes rondgebracht, en door het hoge aantal nieuwe 
leden zal dat aantal in 2023 nog verder stijgen. Op ieder boekje zat een ledenkaart. Naast dat we 
natuurlijk veel leden mochten ontvangen, hebben we dit jaar ook veel losse kaarten verkocht. Dit 
jaar was de verkoop volledig online. Waar we in 2019 over het gehele weekend 2791 tickets 
verkochten, waren er dat dit jaar 5037 (!), een toename van 80,4 %! Een enorm succes dus.  
 
Tijdens de Volksfeesten waren onze fotografen niet te missen! Ze hebben samen ruim 9000 foto’s 
geschoten. Dit jaar besloten we na afloop, als bedankgebaar naar de Varsseveldse dorpsgenoten, een 
grote banner in het dorp te plaatsen. Op onze social media hebben we ook niet stilgezeten. Maar 
liefst 41 posts op Instagram en tientallen op Facebook. Naast online, waren we ook offline actief. 
Legio banners / flyers / posters / krantenartikelen zijn door de PR commissie geschreven en 
ontworpen.  
 
Varsseveldse Volksfeesten 
Ja, en dan…… Het hoogtepunt van het jaar; dat is natuurlijk het Varsseveldse Volksfeest, dat van 18 
t/m 21 augustus in een prachtig aangekleed tentencomplex plaatsvond. Het jaar 2022 begon gelukkig 
met het langzaam versoepelen van coronamaatregelen na een harde lockdown. Uiteindelijk vervielen 
de laatste maatregelen in maart 2022 en konden we dus aan de slag! 
De aankleding was ook dit jaar weer een stukje verder geoptimaliseerd. Zo hadden we nieuwe 
vloerdelen, een andere indeling met andere tenten, waaronder weer een ouderwetse spiegeltent! 
Hoewel we ook hier te maken hadden met de effecten van corona (prijzen, beschikbaarheid tenten 
en materialen), stond er uiteindelijk een tentencomplex met een mooie look om trots op te zijn en 
dat zeker uitnodigde tot feesten! Dit alles was niet mogelijk zonder ons geweldige opbouwteam o.l.v. 
Joey. Tweederde van de opbouwgroep was nieuw, maar het enthousiasme en fanatisme spatte er 
van af! 
 
Pre party: 

De voorverkoop was dit jaar anders uitgevoerd dan in het verleden. De insteek van de avond werd 
namelijk een pré-party. Op maandag 15 augustus hadden we alvast een kleine warming-up van de 
Volksfeesten die komen gaan. Het bleef mogelijk om hier alvast munten te kopen, om de rij op 
donderdag te vermijden. De kaartverkoop is met ingang van 2022 volledig digitaal geworden en was 
geopend vanaf het moment dat men het boekje thuis had.  
 



Voor iedereen, die moeite heeft met het online kopen van tickets, was er op vrijdag- en maandagavond 
(11 en 15 augustus) tijdens de pre-party een AOV-helpdesk waarbij geassisteerd werd bij het online 
kopen van kaarten. Voor de vrijdag gaf dit 0 bezoekers en op de maandag 1 bezoeker. Hoewel het er 
maar 1 was, houden we dit er gewoon in. Naast helpdesk, is dit namelijk ook de gelegenheid waarbij 
de kaartjes van de diverse winacties opgehaald kunnen worden. Verder zagen we dat het soepel 
verliep qua online voorverkoop. Toneel was als eerste uitverkocht, hoewel we bij die doelgroep qua 
online verkoop de meeste problemen verwacht hadden. In zijn totaliteit hebben we qua kaartverkoop 
nog nooit zoveel kaarten verkocht als dit jaar. Terugkijkend kunnen we stellen dat de pre-party een 
geslaagd evenement was en een goed alternatief voor de voorverkoop-avond. Hiermee hebben we 
definitief afscheid genomen van de fysieke kaartverkoop. 
 
Donderdag 
Voordat het donderdagavondprogramma losbarstte, werden de Varsseveldse Volksfeesten eerst 
officieel geopend. Het startsein van de optocht werd gegeven en het publiek kon genieten van een 
mooie 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 en ook 
voor aankomend jaar zijn de eisen ten aanzien van de vergunningverlening behoorlijk opgeschroefd. 
 
In totaal hadden we 14 wagens die mee deden in de optocht. Drie in categorie A (grote bloemen 
wagens), twee in categorie B (kleine bloemen wagens) en negen in categorie C (allegorische wagens). 
Daarnaast waren er vier loopgroepen en vier kindergroepen. Tijdens de optocht op donderdagavond, 
zwaaiden de oude vendeliers officieel af. Met een ludieke act droegen zij symbolisch het stokje over 
aan de nieuwe groep.  
 
Na een geslaagde optocht kon het feest voortgezet worden in het tentencomplex waar we deze 
donderdagavond konden genieten van onder andere Jackfire, de Grote Karaokeshow en Lee Towers.  
 
Vrijdag 
Op de vrijdag werd de dag geopend met het vogelschieten, voor de tweede keer op de nieuwe 
locatie bij het Hofshuus. We zien dat dit een goede keuze is geweest. Het deelnemersaantal wordt 
ieder jaar hoger en het zorgt ervoor dat bij het Hofshuus alle generaties verenigd zijn door naast het 
het spätshoppen en de kindermiddag ook het schieten hier te houden. Het was het 49e jaar dat 
vogelmaker Wim ten Brinke de vogel maakte. Opvallend was dat de oude schietcommissie beiden bij 
de gehuldigde koningsparen hoorden. Koning werd namelijk Wiebe Keulen en Koningin Manon 
Lettink. Bij het jeugdschieten werd Bram van der Heijden jeugdkoning. Qua praktische uitwerking 
hebben we voor volgend jaar nog wat verbeterpunten, bijvoorbeeld over de aantallen parasols en de 
inrichting van het terrein, maar deze worden in goed overleg afgestemd met SC Varsseveld, de 
schietcommissie en Pr. Alexander. Zo proberen we de beleving voor de bezoekers in goed overleg 
met alle partijen ieder jaar te verbeteren.  
 
Dit jaar hadden we behalve Azora ook de bewoners van het Hovenhuis als bezoekers van het 
spätshoppen. Het mooie weer en de muzikale omlijsting door FreeLine, Jubal en de VAV zorgde 
ervoor dat het nog lang gezellig bleef bij het Hofshuus. Hier werden ook de Poggendammers nog 
verlaat gehuldigd voor hun 25 + 2 jarig jubileum. Een geslaagde en druk bezochte vrijdagmiddag!  
 
Ook bij het Hofshuus was het ouderwetse kermisgevoel goed voelbaar. Dit jaar hebben wij voor het 
eerst de mogelijkheid geboden om een passe-partout voor het Hofshuus te kunnen kopen. Dit 
betekende dus 2 dagen extra eten en drinken op de kinderkaart. Hier is goed gebruik van gemaakt. 
Daarnaast hebben we aan de deur nog een groot aantal losse kaarten verkocht. Het was weer een 
gezellige en drukke boel. Helaas kon de klein-diervereniging dit jaar niet komen vanwege de hitte van 
de voorgaande weken. Wij hebben Victor Duurland bereid gevonden om met een aantal dieren op 
het Hofshuus te komen. Dit was een zeer succesvol alternatief. De klimwand was zeer in trek bij de 
jeugd, evenals de elk jaar terugkerende stormbaan. De allerkleinsten konden zich weer vermaken in 
de peuterhoek met levensgrote Lego blokken.  



 
Dit jaar hadden we op het Lunapark de primeur van een prikkelarm uurtje. Dit is bedoeld voor 
mensen met autisme, epilepsie of een vorm van niet aangeboren hersenletsel. Deze mensen kunnen 
vanwege het harde geluid, de felle lichten en de draaisnelheid van de attracties de kermis meestal 
niet bezoeken. Bij het prikkelarme uurtje zijn al deze prikkels er niet of in sterk verminderde mate. 
Door een misverstand was het moment niet goed doorgekomen bij de kermisexploitanten,  
waardoor op het aangekondigde tijdstip de attracties niet  in bedrijf waren. Gelukkig hebben we dit 
snel op kunnen lossen en door middel van snelle communicatie op onze socials én die van de 
gemeente, waarna het een dag later alsnog plaatsvond. Er zijn toch nog veel gezinnen op afgekomen, 
die aangegeven hebben dit zeer gewaardeerd te hebben. Ook dit zal volgend jaar een vervolg krijgen.  
 
Op de vrijdagavond was het Borchuus uitverkocht met het blijspel “De tuinkabouter”,  verzorgd door 
Toneelvereniging “t Buurtschap” uit Sinderen. De voorstelling was fantastisch en mensen waren erg 
enthousiast na afloop.  Samen met het Borchuus hadden we vooraf een strategie ontwikkeld om de 
grote aantallen bezoekers in goede banen te leiden. Daarbij kun je denken aan een duidelijke route 
in het Borchuus. Bij de ingang werden de kaarten gescand en vooraf konden munten van het 
Borchuus gekocht worden. 
 
Zaterdag 
De zaterdag begon zoals altijd met de feestelijke prijsuitreiking voor het voormalig gemeentehuis, 
voorafgaand aan de optocht. We kijken ook dit jaar weer terug op een zeer geslaagde optocht. Ook 
maakten de nieuwe vendeliers in deze optocht hun entree. Ze hebben er drie jaar op moeten 
wachten, maar wat was het een succes! We hadden, net als de donderdagavond, erg mooi weer, 
waardoor er veel publiek langs de route stond. Vooral de zaterdag met goede korpsen, verdeeld over 
de gehele optocht, werd erg gewaardeerd. De show bij de tribune voor De Ploeg blijkt nog steeds 
een grote publiekstrekker en de tribune bleef tot aan het uitreiken van de publieks- en straatprijs dan 
ook vol. De uitreiking van de publieksprijs na afloop van de optocht was ook een succes en net als 
vorig jaar hebben we ook direct de straatprijs bekend gemaakt. Dit jaar is deze uitgereikt aan de 
bewoners van de Graaf van Lohnstraat. Veel buurten hadden Corona aangegrepen om dit jaar met 
compleet nieuwe straatversieringen te komen. Wat een creativiteit en saamhorigheid hebben we 
gezien! Helaas hadden we dit jaar tegelijkertijd te maken met opvallend veel vandalisme, gericht op 
de straatversiering. Dit zorgde voor veel teleurstelling, irritatie en extra kosten voor de 
desbetreffende buurten. Als AOV hebben we dit aangekaart in de evaluatie met de gemeente en ook 
in aanloop naar de editie van 2023 zullen we met gemeente en politie kijken naar mogelijkheden hoe 
we dit kunnen voorkomen. Het heeft zeker prioriteit voor dit jaar! Mooi om te zien dat de 
Spoorstraat ( die behoorlijk getroffen was) zich er niet door uit het veld heeft laten slaan en aan de 
slag is gegaan met ideeën voor ‘hufter-proof’ straatversiering.  
 
De collecte tijdens de optocht werd jarenlang verzorgd door ’t Olde Getrouw. Zij zijn in 2022 gestopt, 
vanwege de hoge leeftijd en geen nieuwe aanwas. We zijn blij dat Toneelvereniging ‘Op Eigen 
Houtje’ het stokje heeft overgenomen! Voor volgend jaar denken we na of we, naast de contant geld 
collecte, ook briefjes kunnen laten uitdelen tijdens de optocht met daarop een QR code om te 
kunnen doneren.  
 
Gezellig druk én warm was het ook op de tweede middag bij het Hofshuus. Inmiddels staat bij ’t 
Hofshuus een evenement op zich; een klein mini festival dat de bezoeker zeer weet te waarderen. 
Ook hier gaan we voor 2023 kijken of we nog verbeteringen door kunnen voeren om de beleving nog 
meer te vergroten. 
 
Zondag 
En dan na drie dagen volop feest breekt de zondag aan. De laatste van vier geweldige dagen kermis. 
We startten met de Clubkascompetitie, waarbij verschillende Varsseveldse verenigingen of buurten 
met elkaar de strijd aangingen, door verschillende sport- en spelactiviteiten met elkaar aan te gaan 
onder leiding van scheidsrechters Alex Wonnink en Jan Weikamp. Natuurlijk kon er deze 



zondagochtend ook genoten worden van gratis pannenkoeken. Ondertussen werd er in de 
Spiegeltent door de kleintjes (en hun ouders) genoten van een geweldig optreden, verzorgd door 
Troeftheater. De nieuwe groep vendeliers verzorgden een spettende huldiging van de Koningsparen 
en daarna kon voor de laatste dag gefeest worden. Onder anderen The Euros en The Wetnecks 
knalden nog een keer met een geweldige show en daarna kwam er met het slotlied “You never walk 
alone” een eind aan het Volksfeest 2022 en vloeide bij menigeen van ons een klein traantje. Maar 
niet voordat onze voorzitter de oude vendeliers in het zonnetje gezet heeft om hen te bedanken voor 
hun 30 jaar lange bijdrage aan onze Volksfeesten en de vele vaandelhuldes bij jubilea. Vanaf deze 
plek nogmaals een heel hartelijk dank je wel!!  
 
Deze Volksfeesten zouden er niet zijn zonder de samenwerking met ‘de Radstake’. 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 2022: 
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 op 8 september hier bij De Ploeg bij elkaar gezeten met het bestuur, de 
commissieleden en de vendeliers.  
Een gevoel van trots, enthousiasme en tevredenheid overheerste. Natuurlijk zijn er ook 
verbeterpunten. Zoals eerder genoemd, proberen we elk jaar weer een stukje te verbeteren en 
vernieuwen, waaronder voor aankomende editie de invulling van de vrijdagmiddag en de zondag in 
het tentencomplex.  

Al met al kunnen we zeggen dat we terugkijken op een onmundig 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. Zonder hen zou het onmogelijk zijn om een prachtige 
Koningsdag en dito Volksfeesten te organiseren. Daarnaast een speciaal woord van dank voor onze 
nieuwe vendeliers! Fantastisch dat jullie het stokje overgenomen hebben en met zoveel verve jullie 
entree hebben gemaakt! 

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 het mooiste feest van Varsseveld gewerkt en de kracht van plezier en 
saamhorigheid mogen ervaren in 2 coronajaren. Voor mij voelen mijn AOV-jaren als de kers op mijn 
Varsseveldse inburgeringstaart.  Maar aan alles komt een eind. Voor mij is het nu tijd om het stokje 
over te dragen aan een fantastische opvolgster. Ik heb er alle vertrouwen dat jullie in 2023 wederom 
een geweldig feest gaan neerzetten en hoewel het best even wennen zal zijn om het feest weer van 
de andere kant, als ‘gewone’ bezoeker, te gaan ervaren, komt dat zeker goed. Bedankt voor alles, 
jullie zijn toppers! Op naar 2023!” 

 
4. Financieel verslag  
De financiën van 2022 worden toegelicht door de penningmeester, Margot Velthorst. De 
opbrengsten, kosten, kosten van de commissies en het resultaat van 2022 worden kort toegelicht. 
We zijn geëindigd met een winst van ruim 9000 Euro. In 2021 hadden we geen normaal kermisjaar, 
dus we kunnen het niet goed vergelijken. Ten opzichte van een normaal kermisjaar hebben we 
hogere opbrengsten vanuit ledengeld, schieten, toneel en kinderkaarten voor de activiteiten bij het 
Hofshuus. De collecte langs de deuren en de sponsoren zorgen gelukkig ook nog steeds gelukkig voor 
een goede bijdrage. Veel kosten liggen bij de optocht (bloemen, lijm etc) en ook hier was sprake van 
prijsstijgingen a.g.v. een corona-effect. De aanzienlijk gestegen kosten voor tenten, drank etc.  
worden gedragen door de Radstake. Dat maakt dat onze kosten redelijk beheersbaar waren. Dat 
brengt ons bij de saldibalans, die ook gepresenteerd is aan de kascommissie. Het eindsaldo liquide 



middelen is EUR 75k. De begroting wordt toegelicht door de nog te benoemen penningmeester Teun 
Aalders. De begroting van 2023 is gebaseerd op die van 2022 met de volgende uitgangspunten: 

- Het is het eerste jaar zonder de stichting 
- prijsstijgingen zijn verwerkt in 2022 cijfers 
- sinds 3 jaar hebben we pas weer een normaal AOV jaar 

 
Peter de Goijer: “Zijn er investeringen gepland vanuit de vereniging?”  
Teun: “Nee, geen grote investeringen maar we gaan wel dit jaar de poort vervangen. De poort kan 
niet meer gestald worden bij Ter Horst. Daarnaast kost het veel geld en tijd om hem neer te zetten. 
Dit jaar was dat een kostenpost van EUR 9000. We verzinnen dit jaar iets anders, dus dat zal een 
kleine investering zijn, maar we verwachten ook dat de oude poort nog iets oplevert qua oud ijzer.” 
Inez Lippinkhof: “heb je inspraak in de tenten die gekozen worden, zodat je nog invloed hebt op de 
kosten van het tentencomplex?” 
Teun: “Ja, dit gaat in samenspraak met de Radstake via de Horecacommissie en terrein.”  
 
 
5. Verslag kascommissie 
De kascontrole heeft op dinsdag 17 januari 2023 door Karl Hetzel en Gerard Gielink plaatsgevonden. 
De kascommissie heeft die avond ook kennis gemaakt met Teun Aalders, die Margot 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. 
 
6. Benoeming nieuwe kascommissie 
Karl zat in 2022 voor de tweede keer in de kascommissie, dus Frank Lettink (in 2022 reserve) zal zijn 
plaats innemen. Volgend jaar bestaat de kascommissie dus uit Gerard Gielink en Frank Lettink. Als 
reserve meldt zich Stefanie Provoost aan. 
 
 
7. Verkiezingen 
De AOV en de leden bedanken bestuursleden Margot Velthorst, Inge Fraikin, Linda Diepenbroek en 
Karina Veerbeek voor hun jarenlange en enthousiaste inzet. Als vervanger van Margot wordt Teun 
Aalders door de vergadering benoemd. Als vervanger van Inge wordt Aafke Vonhof door de 
vergadering benoemd en Bas Lindenschot wordt benoemd als opvolger van Karina. De AOV wenst 
hen een hele fijn tijd toe en heel veel succes.  
 
Bij de commissieleden zijn Annelot Bronzewijker, Ivo Smeenk, Jasper Hiddink en Peter de Goijer 
aftredend. Versterking in de commissies komt in de personen van Boukje Kras, Truus Scheuter, 
Christel Hetzl, Renske Diepenbroek, Arjan ten Brinke en Roel Peters. Matthijs Groot Nibbelink is 
afgelopen jaar ingewerkt als vervanger van Ivo in de P.R. commissie. Linda Heideman en Martin 
Luijmes zijn aftredend en herkiesbaar voor nog eens 2 jaar. Allen worden door de voorzitter 
uitgebreid bedankt voor hun inzet en commitment.  
 
 
8. Wijziging statuten 
Omdat de huidige statuten verouderd zijn en niet meer voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, 
willen we de statuten wijzigen. Het voorstel hiertoe was in te zien op onze website. Er zijn geen 
amendementen binnengekomen bij het secretariaat.  
Opmerking van Corrie van Liere: uitnodiging van ALV niet via de email ontvangen, waar dat in het 
verleden wel het geval was. Dit meenemen in toekomstige ALV aankondiging (PR).  
 



De voorzitter stelt aan de orde: 
a.     de wijziging van de statuten van de vereniging overeenkomstig het aan de vergadering 
overgelegd concept als opgemaakt door Te Lindert Notaris; 
b.     volmacht te verlenen aan alle leden van het bestuur, alsmede aan ieder van de medewerkers 
van voormeld notariskantoor, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, om de desbetreffende notariële 
akte te doen passeren en daarbij te compareren en voorts te dezer zake al datgene te verrichten wat 
door de gemachtigden nodig wordt geacht, alles met de macht van substitutie.  
 
 
9. Vooruitblik 2023 
 

➢ Koningsdag    27 april 2023 
➢ Start online voorverkoop 1 juli 2023    
➢ Buurtfeestenactiviteit  12 augustus 2023  
➢ Kermis     17 t/m 20 augustus 2023 

 
 
10.  Rondvraag 
   
Alex Wonnink:  
V: wat is het plan voor de zondagochtend?  
A: Er zal iets nieuws bedacht worden, maar dit wordt nog verder uitgewerkt. 
V: Koningsnacht 2022 was een succes. Gaat de AOV hier nog iets aan veranderen?  
A: Het idee is om dit succes voort te zetten, maar dit ligt bij de Horeca Varsseveld. Koningsdag 
werken we samen met de AOV. 
 
Bernd Vonhof:  
V: kunnen we de inschrijftijd voor het schieten verkorten zodat de fanatiekelingen wat vaker kunnen 
schieten?  
A: We gaan dit meenemen in de schietcommissie. De langere inschrijftijd heeft aan de andere kant er 
wel voor gezorgd dat er meer jeugd mee doet en dit is in lijn met het doel van de AOV; een 
vereniging zijn waar iedereen kan meedoen.   
V: Komt er meer afstemming met de voetbalvereniging qua aankleding en organisatie?  
A: Zoals al benoemd in het jaarverslag zijn die acties al uitgezet.  
 
Karl Hetzel:  
V: waarom geen ‘pretvogel’ en een ‘serieuze vogel’? Dus een tweede vogel toevoegen. Toevoeging 
van Corrie: is het een optie om iemand 1x op te roepen en anders uit te schrijven?  
A: Nee, want iemand kan ook naar het toilet zijn. Verder is al genoemd dat we een aantal 
onderdelen, waaronder het schieten, dit jaar weer goed zullen bekijken en daar waar nodig 
aanpassingen zullen doen.   
 
Dinie Hubers:  
V: wat kunnen we doen om het vandalisme tegen te gaan?  
A: Dit is in de evaluatie met de gemeente besproken. Team Vergunningen gaat hier naar kijken, 
samen met de politie. Het is teleurstellend wat er gebeurt met de straatversiering en we willen niet 
dat dit het einde is van alle buurtinspanningen.  
 
 
11. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid.  
 
 
 


