
Verslag jaarvergadering 

CV “Dun Ezelskop” 31-05-2022 

 

1. Opening 

 

2. Welkomstwoord door Voorzitter Loes Wijnhoven 

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

erelid Thei  Verheijen. Er wordt begonnen met 1 minuut stilte voor het overlijden van Francien van 

Kempen en Thei Everts. 

 

De afmeldingen worden doorgenomen, met dank voor het doorgeven.  

Incl. het bestuur zijn er 38 personen aanwezig. 

 

3. Notulen van de vorige ledenvergadering 

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

 

4. Lidmaatschap 

 

In de afgelopen jaren hebben we ervaren dat er te weinig structuur en eenheid zit in hoe we het 

lidmaatschap binnen de vereniging op dit moment vormgeven. We hebben hier lang over gesproken 

binnen het bestuur en zijn tot de conclusie gekomen dat we enkele aanpassingen willen gaan 

doorvoeren om meer uniformiteit te creëren m.b.t. het lidmaatschap. Dit heeft een aantal redenen:  

1) We krijgen teveel vragen over welke personen binnen de vereniging wel lidmaatschap betalen en 

welke personen niet en het waarom hiervan. Deze vragen hebben wij onszelf ook gesteld.  

2) Het is hierdoor te onduidelijk welke personen er wel en geen lid zijn binnen de vereniging.  

3) Er is teveel diversiteit ontstaan binnen het lidmaatschap door het maken van uitzonderingen. Denk 

aan korting hier, gratis kaartjes daar, gratis lidmaatschap, commissielidmaatschap etc.  

Alle bovenstaande punten hebben ons doen besluiten een aantal zaken te willen veranderen en 

daarmee het lidmaatschap duidelijker en overzichtelijker te maken. Dit betekent het volgende:  

-  Als je lid wilt zijn van de vereniging, betaal je een jaarlijkse bijdrage van €11,-.  

- Bovenstaande bijdrage geldt voor iedereen. De enige uitzondering op deze regel zijn de 

Ereleden en Leden van Verdienste.  

- Wanneer je in een commissie zit, dien je lid te worden van de vereniging. Uitleg: als je in een 

commissie zit, ben je lid van deze commissie en dus indirect ook van de vereniging. 

Commissieleden leveren een belangrijke bijdrage aan onze activiteiten en staan daarmee als 

het ware ten dienste aan de vereniging. Hier hoort dan ook het stemrecht bij om mede te 

kunnen bepalen wie er in het bestuur van de CV zit. Het geeft teveel verwarring wanneer er 

commissieleden zijn die geen lid zijn van de vereniging, zij zouden dan namelijk geen 



stemrecht hebben en ook niet uitgenodigd kunnen worden voor een jaarvergadering, terwijl 

zij wel deel uitmaken van alles wat speelt binnen en rondom de vereniging. 

-  Commissies kunnen daarnaast wel gesteund worden door vrijwilligers, deze personen 

hoeven geen lidmaatschap te betalen. Denk hierbij aan werkaezels, juryleden, schminckers 

etc. 

 

5. Bestuursverkiezingen. 

Piet Lenders treedt af als bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar. 

 

Loes Wijnhoven, Bart Trienekens, Bas Ewals en Joop Leijsten treden af en stellen zich herkiesbaar als 

bestuurslid. 

 

Janneke den Mulder wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid en stelt zich verkiesbaar. 

 

Peet Lucassen, Ger Drissen, Piet Lenders en Stijn Linders vormen de stemcommissie, delen de 

briefjes uit en tellen de stemmen.  

 

- Loes wordt herkozen met 38 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 blanco stemmen. 

- Bart wordt herkozen met 38 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 blanco stemmen. 

- Bas wordt herkozen met 36 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 blanco stem. 

- Joop wordt herkozen met 38 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 blanco stemmen. 

- Janneke wordt gekozen met 38 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 blanco stemmen. 

 

  

6. Financieel jaarverslag 2021 en voorlopig resultaat 2022 

2021 was begroot op een resultaat van nihil. 

Aantal meevallers t.o.v. de begroting: 

-  Minder kosten Dansgarde m.n.  kleding, trainers en huur accommodatie. 

- Minder kosten op activiteiten dan begroot. 

 

Hier staan ook een aantal tegenvallers t.o.v. begroting tegenover: 

- lagere vrijval reservering Corona, te weten € 2.000,-  i.p.v. € 4.000,- dit i.v.m. met nog een 

jaar Corona in 2022. 

- Radio Theike, begroot op + € 900,-  uiteindelijk resultaat  + € 500,-  

- Lagere advertentieopbrengsten à € 2.200,- 

- Eindresultaat 2021 is -/- € 800,-  

 

Begroting 2022 

- Inkomsten begroot op € 18.500,-  euro 

- Kosten begroot op € 24.000,- euro 

- Regulier resultaat begroot op -/- € 5.300,- 

- Restant reservering Corona à € 2.000,- laten we in 2022 vrijvallen, dit betekent een begroot 

eindresultaat  -/- € 3.300,- over 2022. 

 

 

7. Verslag commissie Kascontrole 

De commissie Kascontrole bestaat uit Stef Billekens, Ton Hermans en Ben Tacken. Het verslag van de 

commissie wordt gepresenteerd door Ton Hermans. 



 

De commissie Kascontrole heeft de volledige financiële boekhouding over 2021 gecontroleerd en 

geconstateerd dat: 

- De administratie is helder en duidelijk gearchiveerd. 

- Begin en eindsaldo komen overeen met het grootboek. 

- Reserves zijn gestort op de spaarrekening 

- Het saldo kasgeld wordt zo laag mogelijk gehouden 

- De uitgaven zijn doelmatig. 

- Het financieel resultaat is bevredigend ondanks het uitzonderlijke jaar. 

- De uitvoering van de nieuwe wet WBTR is nog niet conform uitgevoerd, advies is om hier 

aandacht aan te schenken. 

- De Ubo registratie is voltooid. 

- Complimenten aan de penningmeester 

- De commissie geeft decharge aan het bestuur 

 

Stef Billekens heeft 3 jaar in de commissie Kascontrole gezeten. Hij wordt hartelijk bedankt en wordt 

na afgelopen jaar vervangen. Wim Raedts zal vanaf dit jaar de plaats van Stef in de commissie 

overnemen. 

 

8. Diverse mededelingen 

- Wij hopen volgend jaar wel carnaval te vieren 

- Op 1 oktober zal een  vrijwilligersfeest georganiseerd gaan worden, dit zal de aftrap van het 

nieuwe seizoen zijn. 

- De Dansgarde is wederom bezig met een nieuwe showcase, iedereen wordt uitgenodigd om 

hier naar te komen kijken 

- Het aftreden van prins Mischa staat gepland op zaterdag 14 Februari. 

- Er is e.e.a. gaande m.b.t. de wingerd, c.v. dun Ezelskop is hier in die zin partij in omdat wij de 

locatie volgend jaar wederom nodig hebben om de carnaval te organiseren. Afgelopen jaar 

lagen er afspraken die wij gemaakt hadden en waar wij tevreden mee waren. Hoe e.e.a. nu 

verder zal gaan verlopen is ook voor ons op dit moment onduidelijk. Binnenkort zal er een 

bijeenkomst plaatsvinden met alle gebruikers van de wingerd en de gemeente. 

 

9. Rondvraag: 

- Aanvulling van Thei Verheijen op het lidmaatschap, als je lid bent val je ook onder de 

vrijwilligersverzekering. 

- Gevraagd wordt wat de gemeente eraan doet om de Wingerd in Februari functioneel te 

hebben. Hierin is de gemeente aan zet, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de 

gemeente. 20 Juni is hier wederom een bijeenkomst over waar c.v. dun Ezelskop ook 

aanwezig zal zijn. In welke vorm het in de toekomst verder gaat is vooralsnog onduidelijk. 

 

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 


