Verslag jaarvergadering
CV “Dun Ezelskop” 08-01-2019

1. Opening en welkom door voorzitter Daan Salet:
Daan Salet opent de jaarvergadering om 20.30 uur en heet iedereen van harte welkom.
Een speciaal woord van welkom aan ereleden Thei Verheijen en Wiel Janssen.
Er wordt begonnen met 1 minuut stilte voor het overlijden van oud prins Toon Schreurs afgelopen
jaar. (26 Januari 2018)
De afmeldingen worden doorgenomen, met dank voor het doorgeven.
Incl. het bestuur zijn er 66 personen aanwezig.

2. Notulen van de vorige ledenvergadering
De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.
Na het vaststellen van de notulen worden Wim Kurvers en Peet Lucassen namens de technische
commissie van c.v. dun Ezelskop bedankt en in het zonnetje gezet. Deze personen zijn beiden meer
dan 22 jaar lid van de vereniging, dit verdient een speciaal woord van dank. Beide personen worden
gehuldigd met een speciaal speldje.

3. Jubileumprogramma Seizoen 2019
-

-

Op 18 Januari zal het seizoen afgetrapt worden met het voorstellen van de Boerenbruiloft bij
Croes Moeke
Een week later op 26 Januari zal het aftreden van de prins plaatsvinden in de Sevewaeg.
Op 2 Februari zal het uitkomen van de prins op een eenmalige unieke manier georganiseerd
worden in een tent op het raadhuisplein.
3 Februari zal het uitkomen van de jeugdprins ook georganiseerd worden in de tent
8 t/m 10 Februari zullen de zittingsavonden plaatsvinden
17 Februari zal de receptie van de prins plaatsvinden, hieraan vooraf zal wederom de
carnavalsmis en een brunch voor alle commissieleden plaatsvinden.
24 Februari zal de receptie van de jeugdprins plaatsvinden.
2 maart is het Veurpreuve, waarbij benadrukt wordt dat dit een 18+ feest zal worden waar
een band komt te staan.
3 maart zullen de oud prinsen de Boerenbruiloft verzorgen
4 maart zal de optocht vanaf 14.30 uur door Sevenum trekken, aansluitend zal het
optochtbal in de Wingerd plaatsvinden.

4. Bestuursverkiezingen.
Joop Leijsten stelt zich herkiesbaar als penningmeester.

Harr Nabben en Peet Lucassen vormen de stemcommissie, delen de briefjes uit en tellen de
stemmen. Joop wordt herkozen met 66 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
5. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 door Joop Leijsten
- Joop geeft een korte toelichting op het verloop van de omzet de laatste jaren.
- Aantal verkochte penningen in 2018 is gedaald t.o.v. 2017 wat betekent dat het resultaat
minder is als begroot. Vooral tijdens het optochtbal zijn veel minder penningen verkocht
(circa € 10.000).
- Joop licht de winst en verliesrekening toe, er zitten een aantal plussen in door
kostenbesparingen echter de drankomzet valt zoals gezegd tegen.
- Al met al is er 19.000 euro minder omzet geweest, dit brengt een resultaat van -/- € 5300,met zich mee.
- In de kosten is gekeken om het verlies te beperken, hierin is nog € 5.700,- bespaard.
- Ondanks de lagere omzet is er niet heel veel afgeweken van het begrote resultaat, te weten
-/- € 4300,- Vervolgens licht Joop de balans per 31-12-2018 toe: Liquide middelen gaan met € 15.000
omlaag, dit klinkt erger dan het is. Vorig jaar was met name het entreegeld van de
zittingsavonden (circa € 12.000) al binnen, voor dit jaar zal dit pas begin 2019 op de bank
binnen komen. Dit heeft te maken met het vroege seizoen wat we vorig jaar hadden.
De begroting 2019 wordt getoond, welke uitkomt op een tekort van -/- € 2500,-. Dit tekort heeft te
maken met de alsmaar stijgende kosten en de tendens van teruglopende drankomzet. Het bestuur
zal vanaf seizoen 2019/2020 kritisch naar besparingen en naar mogelijke kansen moeten kijken om er
óók financieel een positieve draai aan te kunnen geven.
Joop laat de begroting van het Jubileumweekend begin februari zien, resultaat hiervan is + € 5300,Hier zitten de jaarlijks opgenomen kosten voor Commissie OKP niet in verwerkt. Resultaat is per
saldo € 1000,- lager door alle bijkomende jubileumactiviteiten dan dat dit tijdens een normaal
uitkomen zou zijn.

6. Verslag Kascommissie
Na de pauze wordt het verslag van de kascommissie gepresenteerd door Jan Mertens.
De kascommissie heeft de volledige boekhouding over 2018 gecontroleerd.
- Kosten en opbrengsten zijn duidelijk weergegeven.
- Alles is overzichtelijk bijgehouden en gearchiveerd.
- Afgelopen 2 jaren was het financieel resultaat iets minder en komend jaar wordt ook negatief
begroot.
- Advies is om nog eens kritisch naar de kosten te kijken zodat dit in de toekomst omgebogen
kan worden.
Jan Mertens heeft 3 jaar in de kascommissie gezeten. Hij wordt hartelijk bedankt en wordt na dit jaar
vervangen. Stef Billekens zal dit vanaf dit jaar overnemen van Jan.

7. Diverse mededelingen
- 2 februari zal de jubileumactiviteit op tijd starten, tent gaat open om 19.11 uur. Officieel
-

programma start rond 20:00 u.
Entreekaartjes tent zijn te bestellen op www.ezelskop.nl
De consumptieprijs zal in 2019 van € 2,20 naar € 2,30 gaan.

-

Opgeven voor de jaarlijkse brunch kan alvast via info@ezelskop.nl dit geldt alleen voor
commissieleden.
Een kopje koffie en 2 consumpties zijn vanavond tijdens deze jaarvergadering voor rekening
van de CV.

8. Rondvraag:
- De vraag komt of er ook ergens fysiek kaartjes voor het OKP gekocht kunnen gaan worden?
-

-

-

-

-

-

Er zal zaterdagavond 2 februari ook een dagkassa komen.
Tot hoe laat moeten er kaartjes gekocht worden om binnen te komen? Dit zal op de avond
zelf door het bestuur bekeken gaan worden.
Hoeveel kaarten zijn er al voor het jubileumfeest verkocht? Dit is op dit moment niet bekend.
Vraag is of er na het uitkomen van de prins ook nog entree betaald dient te worden door
bekenden van de prins die nog gaan komen na het uitkomen? Hierover zal het bestuur nog
een besluit nemen.
Het baart zorgen dat er al 3 jaar op rij rode cijfers geschreven wordt. Tevens is er mensen ter
ore gekomen dat een aantal bestuursleden zullen stoppen. Tip is om de financiële cijfers een
keer goed door te laten lichten evt. door een aparte commissie om te kijken waar e.e.a. in
zit.
Opbouwen en afbreken van de tent: gebeurt dit met vrijwilligers? Het grootste gedeelte
wordt verzorgd door de tentleverancier zelf, klein deel aankleding van de tent zal door
vrijwilligers gedaan worden.
Vraag is of overige verenigingen met dezelfde tendens te maken hebben als dun Ezelskop?
Andere verenigingen hebben ook te maken met vergelijkbare problemen.
Hoever zijn we met de raad van Elf? Vorig jaar waren er precies 11 personen incl. vorst en
ceremoniemeester. Zoals het er nu naar uitziet, zijn er komend jaar 11 raadsleden.
Hoeveel mensen gaan er in de tent en zijn we niet bang dat er veel mensen afhaken ivm de
entree? Er kunnen 1.250 mensen in de tent. Het zou jammer zijn als mensen zo’n mooie
activiteit zouden laten schieten voor € 6,66 entree maar wij verwachten hier geen problemen
mee.
Opmerking uit de zaal: in Horst is de prinsenproclamatie, hiervoor wordt meer entree
gevraagd. Tip is om onze activiteiten goed te promoten zodat mensen er warm voor gaan
lopen.
Hoeveel leden heeft de carnavalsvereniging? Op dit moment heeft de carnavalsvereniging
266 leden.
Is het mogelijk om een teller op de website te plaatsen zodat het aantal verkochte kaarten
getoond wordt? Het zal nagekeken moeten worden of dit technisch mogelijk is. Andere optie
is om het aantal verkochte kaarten via andere kanalen te communiceren.

Na de rondvraag sluit Daan de vergadering en bedankt iedereen voor zijn / haar aanwezigheid.

Secretaris: Erik Rijs, Lavendelheide 15, 5975TL Sevenum, Tel: 06-53979965 (na 20:00 uur)
Email: info@ezelskop.nl

