
Verslag jaarvergadering 

CV “Dun Ezelskop” 29-09-2021 

 

1. Opening 

Prins Mischa met zijn adjudanten Stef en Jos openen de vergadering met een terugblik op carnaval 

2020. Op Ludieke wijze geven ze een inkijkje in het voortraject naar de carnaval en hun ervaringen 

tijdens de carnaval. 

 

2. Welkomstwoord door Voorzitter Loes Wijnhoven 

Voorzitter Loes Wijnhoven heet iedereen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom aan 

erelid Wiel Janssen. 

Er wordt begonnen met 1 minuut stilte voor het overlijden van oud prins Mickey Smits, Leen Raedts 

en Francoise de Veer – Keijsers. 

 

De afmeldingen worden doorgenomen, met dank voor het doorgeven.  

Incl. het bestuur zijn er 43 personen aanwezig. 

 

3. Notulen van de vorige ledenvergadering 

De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen. 

 

4. Bestuursverkiezingen. 

Stijn Linders treedt af als bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar. 

Lisa Hermans treedt af en stelt zich herkiesbaar als bestuurslid. 

 

Mischa Raedts, Jos Raedts en Stef Kersten vormen de stemcommissie, delen de briefjes uit en tellen 

de stemmen. Lisa wordt herkozen met 41 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 blanco stemmen. 

  

5. Financieel jaarverslag 2020 en voorlopig resultaat 2021 

Piet Lenders zal de presentatie van het financieel jaarverslag voor zijn rekening nemen. 

 

- 2020 was begroot met een positief resultaat van € 3.500,-  

- Enkele meevallers in 2020 zijn geweest: 

• Meer opbrengst drank (bruto-marge)  

• Meer entreegelden zittingen    

• Besparing inkoop + huur materialen   

• Reclame / drukwerk / administratie   

• Minder kosten trainers dansgarde 

 

- Tegenvallers in 2020 zijn geweest: 

• Reservering i.v.m. Corona € 4000 

• Kleding Raad van elf, veel nieuwe pakken omdat er veel nieuwe leden bijgekomen zijn. 



 

- Gerealiseerd in 2020 zijn € 10.000,- meer aan inkomsten, m.n. door meer drankomzet. 

- Eindresultaat 2020 + € 8000,- 

- Negatief puntje is de omzet tijdens het optochtbal, hierin zien we een groot verval. Er wordt  

              gekeken hoe dit om te draaien. 

 

 

Begroting 2021 

- Inkomsten zijn begroot op € 16.800,- o.a. gegenereerd door sponsoren Radio Theike, 

adverteerders in de carnavalskrant en contributie van de leden. 

- Kosten over 2021 bedragen € 20.800 Hierin zitten ook de kosten voor Radio Theike en de 

carnavalskrant. In 2021 is wel gekeken om de vaste lasten zoveel mogelijk te drukken. 

- Resultaat over 2021 bedraagt € 4000,- maar door vrijval van de reservering Corona uit 2020 

(€ 4000,-) betekent dit een resultaat van nihil. 

- Meevallers t.o.v. begroting 2021: 

• Minder kosten trainers dansgarde   

• Lagere huur oefenruimte dansgarde    

• Minder vergaderkosten 

- Tegenvallers begroting 2021: 

• Minder opbrengst advertenties CV-krant (bewuste keuze van het bestuur om de 

bijdragen van de Sevenumse ondernemers vrijwillig te houden i.v.m. Corona)  

• Minder opbrengst sponsoren Radio Theike 

- Het te verwachten resultaat 2021 bedraagt circa -/- € 250,- 

 

6. Verslag commissie Kascontrole 

Het verslag van de commissie Kascontrole wordt gepresenteerd door Frans Gommans. 

 

De kascommissie heeft de volledige boekhouding over 2020 gecontroleerd: 

- Gevraagde specificaties zijn ontvangen. 

- Begin- en eindsaldo liquide middelen komen overeen met het grootboek. 

- De reserves zijn gestort op een spaarrekening. 

- Saldo kasgeld wordt zo laag mogelijk gehouden. 

- Op basis van steekproef is geconstateerd dat de facturen incl. onderliggende stukken 

aanwezig zijn. 

- Er zijn geen onevenredige afwijkingen op de begroting geconstateerd. 

- De gewenste solvabiliteit is op orde. 

- Advies commissie 2019 is uitgevoerd, te weten kijken naar de uitgaven en waar mogelijk 

bezuinigen. 

- Uitvoering van de nieuwe wet WBTR is nog niet conform wetgeving uitgevoerd. 

Geconstateerd is dat hier wel aan gewerkt wordt en het advies is om hier spoedig nader 

aandacht aan te schenken en op te nemen in de statuten. 

- Administratie is helder, duidelijk en overzichtelijk bijgehouden. 

 

Frans Gommans heeft 3 jaar in de kascommissie gezeten. Hij wordt hartelijk bedankt en wordt na 

afgelopen jaar vervangen. Ben Tacken zal vanaf dit jaar de plaats van Frans Gommans in de 

commissie Kascontrole overnemen. 

 

 

7. Diverse mededelingen 



- We hopen dat carnaval 2022 door kan gaan, inzet is erop gericht om de voorbereidingen 

door te laten gaan. Op welke manier dit zal zijn, moet nog blijken. 

- De Showcase van de dansgarde staat gepland op 31 oktober as. Iedereen is uitgenodigd om 

hiervoor een kaartje te kopen en te komen kijken. 

- Het bestuur is reeds in gesprek met vertegenwoordigers van de Wingerd om het contract 

voor 2022 af te sluiten. 

- Joep Rooijakkers zal bij het BCL voorgedragen worden als Districtscommissaris voor het 

district noord. 

- Het vrijwilligersfeest staat gepland op 26 maart 2022, dit is halfvasten 

- Het bestuur is bezig met de wet WBTR, inzet is om dit in januari as. tijdens de 

ledenvergadering voor te leggen aan de leden. Uiteindelijk zal dit ook aangepast moeten 

worden in de statuten. 

 

8. Rondvraag: 

- 11e van de 11e wordt zoals het er nu uitziet georganiseerd binnen de geldende regelgeving bij 

de Gaper.  

- Ben Raedts heeft nog shirts van de c.v. liggen welke Leen altijd waste. Loes zal deze bij Ben 

afhalen. 

- Voorlopig zal er geen vervanging in het bestuur komen voor Stijn Linders, het bestuur is van 

mening dat hier niet per direct een vervanger voor nodig is. 

 

Na de rondvraag sluit Loes 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 
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