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Notulen van de algemene jaarvergadering Vereeniging Volksfeest 
Miste.    - - - CONCEPT - - -
Woensdag 25 januari 2017 bij den Tappen.
Bericht van verhindering: Monique Pampiermole, Josje te Brummelstroete, Anke de Roos, Ruben Geers, 
Willy en Els Oonk, Hans Stemerdink, Susan en René te Lintum, Mayke Oonk.

Opening
De voorzitter Robert van Eerden opent de vergadering en heet iedereen welkom. Koffie en 1 consumptie 
zijn voor kosten van het Volksfeest. 
De presentielijst telt 36 personen .

Notulen
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd zonder opmerkingen.

Financieel verslag
Wiljan leest het financieel verslag beknopt voor en geeft toelichting.  Het jaar wordt afgesloten met een 
batig saldo van Euro 7272,82  een toename van ongeveer 100 Euro ten opzicht van vorig jaar. Ten opzichte 
van vorige jaar geen grote afwijkingen. Voor het Hazenmaol wordt structureel wat meer uitgetrokken. De 
opbrengst van de spelletjes was iets minder. De bloemen vielen dit jaar wat goedkoper uit.

Naar aanleiding van het financiële verslag. 
G. Schreurs vraagt naar de bijdrage van Den Tappen. Bestuur is met vragensteller eens dat dit als 
sponsoring benoemd mag worden. G. Vervelde vraagt of inschrijfgeld voor Koningsschieten niet kan komen
te vervallen. Na kleine discussie lijkt de heersende mening toch te zijn dat terughoudendheid voor 
deelname niet door inschrijfgeld komt maar door (verwachte) financiële en sociale verplichtingen.

Er zijn geen inhoudelijke vragen over het jaarverslag. De kascommissie (Ria de Roos en Freddy Bomers), 
heeft haar goedkeuring verleend. De administratie was weer prima in orde en de ontvangst was weer 
allerhartelijkst. De vergadering verleent akkoord aan het financieel jaarverslag, de voorzitter bedankt de 
penningmeester; de aanwezigen onderschrijven dit met applaus.
Ria de Roos en Jochen Holdampf vormen de kascommissie voor volgend jaar.
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Mededelingen / ingekomen stukken

Feest 2016, 8, 9 & 10 september
Koningspaar:  Nancy Dibbets en Mark Woordes
Een verslag van het feest wordt als bijlage aan de notulen bijgevoegd.

Pauze

Bestuursverkiezing
Wiljan Kruisselbrink was aftredend en herkiesbaar. Aangezien er zich geen tegenkandidaten hebben 
aangemeld wordt hij herkozen. 

Toekomst Volksfeest
Het bestuur is benieuwd of/hoe de opzet van het feest moet worden veranderd om ook in de komende jaren voor 
iedereen aantrekkelijk te blijven. Op dit moment lijkt er volop animo om nog 3 dagen feest te houden. 

Donderdag
Het programma voor de ouderen staat op zich niet ter discussie. Wel dient te worden nagedacht over het 
teruglopende aantal bezoekers en hoe ook de ‘jongere oudere’ aan te spreken. 
Vrijdag
De vrijdag is het lastigst in te vullen. Het gevaar dreigt dat de categorie 50-70 een beetje tussen wal en schip dreigt 
te vallen. Ook de jeugd (<20) zoekt een ‘eigen plek’ op het feest.
Zaterdag
Over de zaterdag bestaat niet veel discussie. Dit draait voornamelijk om het uithalen van de oude Koning en het 
Koningsschieten met een goede band als afsluiting.

Navolgend een lijst met suggesties en overwegingen. Een aantal hiervan zullen geheel of gedeeltelijk in het feest van
2017 worden geïmplementeerd. Na het feest zal een evaluatie van het achterliggende feest + inventarisatie van 
mogelijke verbeterpunten volgen. Streven is om dit voor de herfstvakantie uit te voeren.

 Ouderenprogramma

o Ouderenmiddag los van het feest. Dit lijkt op niet veel steun te kunnen rekenen.

o Donderdagmiddag verplaatsen naar donderdagavond. Voor de ouderen geen probleem. Voor 50+, 
vaak nog werkend wellicht aantrekkelijk om dan wel te komen. Voor een enkeling zal dit niet handig 
zijn in verband met ‘Wagens versieren’; voor de meerderheid van de doelgroep geen probleem. Ook 
rondgang met bestuur langs versierde wagens zal niet ’s avonds kunnen plaatsvinden

o Dia’s van voorgaand feest laten zien
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 Vrijdag

o Vrijdagavond niets organiseren. Het middagprogramma zonder pauze laten doorlopen in de avond 
tot bijvoorbeeld 22:00 uur.

o Vrijdagavond ‘ouderwets’ dansen, in ieder geval tot een uur of 23:00. 

o Viering jeugdkoningsschieten uitbouwen met een programma voor de jeugd met DJ in  Café.

 Wie komen wanneer naar het feest. Wat is de leeftijdsopbouw en –mix?

o Jong versus oud

o Ouderen uit Dorp lijken af te haken.

 Samenstelling bestuur
Bestuur bestaat uit 5 personen. Moet dit niet worden uitgebreid naar 10? 
Indruk bestaat dat bestuurslidmaatschap voorbehouden is aan heren (getrouwd dan wel samenwonend). Dit
is niet zo vastgelegd in de statuten. Actief inzetten op andere samenstelling.

 Feestterrein compacter maken. 
Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met vorm van terrein, veiligheidsvoorschriften + ruimte voor
spelletjes.

Rondvraag
E. de Roos. Muziek bij het uithalen Koningspaar beter afstemmen met Excelsior/optochtcommissie/koningspaar. Dit 
betreft zowel plaats als moment van spelen (van het volkslied). Dit zal worden meegenomen bij eerstvolgende feest.
H. De Roos. Zou graag zien dat bestuur in vol ornaat blijft tot en met uithalen Koningspaar. Dit naar aanleiding van 
de ‘korte broek’ van 2 jaar geleden. Bestuur neemt hiervan notie.
J. Leemkuil. Vraagt of de (concept) notulen van de jaarvergadering eerder kunnen worden gepubliceerd. Bestuur 
zegt dit toe
G. Scheurs. Vraag naar de zittingsperiode van een bestuurslid. Dit is in de praktijk 5 jaar, maar dit is niet officieel 
vastgelegd in de statuten. Bestuur zelf heeft in het verleden een rooster van aftreden opgezet.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22:10.

Miste, januari 2018 Voorzitter Secretaris
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