
 

 

 

Notulen najaars vergadering cv de Meerpoel van 9-9-19 

 

Aanwezig: Roland van Bussel, Eric Driessen, Frans v.d. Ven, Chris van Seggelen, Prins Lukas, 
Alex v.d. Kerkhof, Birgit v.d. Waarsenburg, Mieke Saas, Dorus Rijntjes, Sandra  Rijntjes, 
Boudewijn ten Bokum, Hendrik Toonen, Priscilla Toonen, Helma Verberne, Jos Verberne, 
Remy Bazen, Wiliam Bos, Renske Henderikx, Prinses Karin, Henny Driessen, Henriette 
Driessen, Ruud Meeuws, Ad de Jongh, Harrie Aarts, Martie Jeuken, Josste v.d. Heuvel, Ad 
van Seggelen, Henny Arendsen, Marij Haerkens, Frans-Jozef Knapen, Frans de Lau, Gerard 
Slegers, Robert Hurkmans, Irma Jonkers, Ingrid Maas, Gerard Koolen, Theo v.d. Mortel, 
Pieter van Osenbruggen, Ard Hoppenbrouwers, Mieke Verbruggen, Simon Peeters, Ellen v.d. 
Hurk, Els Vervlossen, Harrie Peeters, Mathijs de Jongh, Miranda ten Bokum, Peter Maas, 
Frans Peters, Lieke Grosfels, Loes van Diepen, Sven Jeuken, Amber Maas, Dirk v.d. Einden, 
Jos Haerkens, Monique Ligtvoet, Els de Lau, Emmy Vlemmix, Jeroen Bakermans, Davy van 
Otterdijk, Annelou Jeuken.  

Afwezig: Wilfred Smits, Willem Garritsen, Lieke Wijnen, Frans de Lau1, Wim van de 
Moosdijk, Yvon Leenders, Rudi van de Wallen, Thijs Raijmakers, René Zwinkels, Nicolet 
Zwinkels, Paul van de Weerden, max Claessens, Ellen Jeuken, Carel Raijmakers, Bianca 
Christaanse, Ine van de Ven, Riny van de Hurk, Rob van de Vossenberg, Monique van de 
Vossenberg, Jac Saas,  Nieke van de Sanden, Jacqueline Driessen, Twan Hoppenbrouwers, 
Albert van den Bosch, Louis van den Bosch,  Anja Vossen, Malou de Rooij, Christian de Rooij, 
Ellen Bakermans, Els van den Heuvel, Thijs Henderikx, Ralph van Eijk, Astrid van den heuvel, 

1. Opening 
Welkom Prins Lukas en Prinses Karin, beschermvrouw Marie-Louise, Grootofficieren, 
Meerminnen en Meermannen op de najaarsvergadering van Carnavalsvereniging de 
Meerpoel.  
 
Het jubileumjaar hebben we achter ons gelaten! We hebben met zijn allen denk ik 
geschiedenis geschreven met de diverse activiteiten welke we samen georganiseerd hebben. 
We mogen trots zijn hoe we het samen gevierd hebben dat De Meerpoel 55 jaar 
bestaansrecht heeft. Ik ben ervan bewust dat het bij vele leden een behoorlijke 
tijdsbelasting is geweest maar ik hoop dat jullie er net zo van hebben genoten als ik. We 
hebben De Meerpoel wederom goed op de kaart gezet. Niet alleen in Someren, maar ook 
daarbuiten. Veel positieve geluiden zijn me het afgelopen jaar ter ore gekomen en dat 
hebben we met zijn allen toch mooi voor elkaar gekregen! 
 



 

 

Diverse geledingen hebben ook al hun jaarlijkse uitstapje gehad en volgende week is het ook 
weer Prinsjesdag. Zo begint langzamerhand de aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen, te 
beginnen vanavond met deze najaarsvergadering, waar we nog een keer terugkijken naar 
het afgelopen carnavalsseizoen, onder andere met het beeldverslag welke onze secretaris 
voor jullie heeft samengesteld. Maar veel tijd om stil te staan en terug te kijken hebben we 
niet, want er staat zoals gezegd weer een nieuw seizoen voor de deur. Komend seizoen 
staan er dan ook weer genoeg mooie activiteiten op het programma, maar liggen er ook nog 
genoeg uitdagingen in het vooruitschiet. 
 
Zoals tijdens afgelopen ledenvergadering in april aangegeven, zal dit voor mij het laatste 
seizoen zijn als voorzitter van deze prachtige vereniging. Ik zal ook dit jaar mijn uiterste best 
doen om alles in goede banen te leiden, maar daarbij heb ik jullie hulp natuurlijk hard bij 
nodig. Ik heb er vertrouwen in dat dat goed komt. 
  
Onze secretaris heeft de presentielijsten laten rondgaan met het verzoek daarop jullie 
aanwezigheid te vermelden. Mocht je dit nog niet gedaan hebben, dit graag alsnog even 
doen. Verder is de koffie/thee aangeboden door Frans en Lieke van residentie Ons Café, 
waarvoor dank.  
 
Namens het bestuur wens ik jullie allen een prettige vergadering toe en hopen van jullie 
voldoende input en inzet, zodat we er samen weer een mooi carnavalsjaar van kunnen 
maken. 
 
Hierbij verklaar ik de vergadering voor geopend. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken : 

 
a. Op 25 mei 2019 heeft onze penningmeester uit handen van de Rabobank een 

mooie cheque in ontvangst mogen van nemen van € 553,14 tijdens de uitslag van 
de Rabobank Clubkas Campagne. Via deze campagne wil de Rabobank 
verenigingen financieel ondersteunen en ook dit jaar stelden ze in totaliteit  
€ 275.000,- beschikbaar. Dank voor ieder die een stem heeft uitgebracht! 
Onlangs is de Rabobank Clubkas Campagne van naam veranderd. De campagne 
gaat voortaan door het leven als Rabo ClubSupport. Hiermee is ook de 
stemperiode veranderd. Deze zal in september 2020 plaatsvinden, jullie worden 
hier ter zijner tijd natuurlijk van op de hoogte gebracht.  
 

b. Helaas zijn dit jaar 2 ex-prinsessen van de Meerpoel ons ontvallen. Op 5 juli is ex-
prinses Maria Swinkels overleden. Ze was samen met Prins Jan het 1e 
jubileumprinsenpaar in 1975. Louis Swinkels gaf het ook in zijn woorden 



 

 

nogmaals aan: ze waren enorm trots op de Meerpoel en vonden het een 
voorrecht om erbij te horen. Laten we dat samen koesteren! 
 
Op 30 augustus overleed ex-prinses Leentje Schmitz-Meeuwis. In 1968 ging zij en 
Prins Martien voorop tijdens de carnaval. Leentje is 92 jaar geworden. 
 

c. Gelukkig hadden we ook nog goed nieuws vanuit onze leden. Op 28 april 2019 
werden Ingrid en Jeroen Maas – van den Bogaart de trotse ouders van zoon Sep. 
Ook raadslid Rudi van der Wallen en zijn vrouw Ilja zijn voor de 1e keer trotse 
ouders geworden. Op 26 juni werd dochter genaamd Flo geboren. 
Namens het bestuur nogmaals gefeliciteerd. 
 
Onze nieuwe prins krijgt het overigens volgend jaar ook druk met kraamvisites, bij 
mijn weten zijn er al een 4-tal Meerpoel-leden die in 2020 een baby verwachten. 
(red.: Jeroen Driessen, Willem Garritsen, Robert Hurkmans, Ruud Meeuws) 

  
  



 

 

d. Op vrijdag 26 april 2019 ontving Ex-Prins Joost van den Heuvel van Burgemeester 
Blok een Koninklijke Onderscheiding vanwege zijn bewezen diensten in het 
vrijwilligersleven. Tijdens een mooie toespraak werd Joost omschreven als 
iemand die vaak dienst doet als mentor, iemand die anderen weet te motiveren 
en weet van aanpakken. Ook werd Joost omschreven als een echt familiemens. 
Binnen Carnavalsvereniging De Meerpoel heeft Joost erg veel werk verzet en is 
mede daardoor binnen de vereniging al eerder benoemd tot Grootofficier in de 
orde van het Meerpoelrijk. Nu is daar dus zijn benoeming tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau bijgekomen. Dit maakt zijn jaar nog bijzonderder, naast het feit 
dat Lukas al de jubileumprins was dit jaar! Joost, nogmaals gefeliciteerd! 

 
e. In het weekend van 23 augustus waren voor de 12e keer de Heise Bierfeesten in 

het land van de Keijepaol. Gelukkig konden we dit jaar ook weer rekenen op een 
flink aantal leden die de handen mee uit de mouwen staken. Zoals iedereen weet, 
ontvangen we dan als vereniging € 5,00 per persoon per uur hiervoor voor de 
verenigingskas. In totaliteit werd er € …1400…….. verdiend, dat is in totaliteit 
…280.. uur! Naast dat het een fantastisch bedrag is, was het ook vooral erg 
gezellig. Dank aan iedereen die heeft meegeholpen en adjudant Peter wederom 
bedankt voor de coördinatie! 

 
f. We kunnen wel zeggen dat de jubileum feestavond op 29 juni 2019 erg goed was 

geslaagd. Met een zeer hoge opkomst en tropische temperaturen, hebben we 
zeer gezellige avond kunnen beleven bij onze residentie.  

 
Daarnaast stonden er nog diverse plichtplegingen op het programma die avond.  
 
Voorafgaand aan de feestavond, onthulde Henny Arendsen-van de Graft, de 
eerste Grootofficier in de Orde van het Meerpoelrijk, het beeld van de Meermin 
in het centrum van Someren. Het beeld werd in 1981 geschonken door De 
Meerpoel aan de gemeente ter gelegenheid van de opening van het nieuwe 
gemeentehuis. Het beeld kreeg toen een plaats in de hal van het gemeentehuis, 
maar afgelopen jubileumjaar ontstond het idee om ’t Meerminneke een plaats te 
geven in de buitenlucht. In overleg met de gemeente werd besloten om het beeld 
bij De Meer te plaatsen, zodat het een prominentere plek krijgt binnen het dorp. 
De presentatie van de onthulling lag, vanwege de afwezigheid van Louis van de 
Bosch, in handen van de Grootvorsten Johan en Martie en vorst Boudewijn welke 
dit op een ludieke manier ten gehore brachten. 
 
Een belangrijk onderdeel van de feestavond was de presentatie van het 
jubileumboek van 55 jaar Meerpoel. Eric Driessen nam hiervoor het woord en 
vertelde hoe e.e.a. tot stand was gekomen.  



 

 

Niets was aan het toeval overgelaten en er was binnen de commissie erg veel tijd 
gestoken in de totstandkoming van het boek. Resultaat is een 230 pagina’s 
tellend boek met de focus op pracht beeldmateriaal met korte teksten. Het boek 
is nog steeds te koop bij Health Center Ten Bokum en De Lau Mode. Wellicht ook 
voor de decembermaanden een leuk cadeau om te weg te geven! Er zijn nog een 
30-tal boeken te verkrijgen. 
 
De verkoopprijs van het boek is € 25,00 voor niet-leden en € 20,00 voor leden.  
Alhoewel de daadwerkelijke kostprijs van het boek vele malen hoger lag, hebben 
we de verkoopprijs door allerlei initiatieven zo laag mogelijk proberen te houden. 
Door diverse personen vanuit de Prinsengarde is een flinke sponsoring verzorgd 
en ook de vereniging heeft vanuit de kas een aardige duit in het zakje gedaan. 
Helaas zijn er toch mij enkele geluiden ter ore gekomen dat men de verkoopprijs 
aan de hoge kant vindt. Ik ben van mening dat we er alles aan gedaan hebben om 
de prijs voor iedereen zo laag mogelijk te houden en ik vind dat we een 
fantastisch jubileumboek in onze handen hebben gekregen waar de Meerpoel 
méér dan trots op mag zijn. Twee tientjes is dan naar mijn inziens een zeer 
acceptabel bedrag voor zo’n prachtexemplaar! 

 
Tijdens de avond kregen we als vereniging ook nog een vaandel overhandigd van 
Frank en Ans Sanders. Tijdens afgelopen prinsenreceptie kondigde Frank aan om 
een vaandel te schenken aan de Meerpoel. Prins Lukas en Prinses Karin mochten 
het vaandel uiteindelijk tijdens de feestavond in ontvangst nemen. In het bestuur 
hebben we bekeken naar en bij welke activiteiten het vaandel ingezet kan 
worden. Zoals het er nu naar uitziet zal dit zijn bij het Prinsenbal, de 
Prinsenreceptie, Prinsjesdag en bijvoorbeeld bij een kerkdienst van een overleden 
lid (natuurlijk in overleg met de familie) 
 
Tenslotte nam ook Davy van Otterdijk het woord namens de organisatie van de 
wereldrecordpoging langste afstand ‘polonaise’ op carnavalsmaandag. Zoals jullie 
weten, was deze recordpoging volbracht door een 11-tal leden op 
carnavalsmaandag, maar al het beeldmaterieel moest overgedragen worden aan 
Guiness Book of Records, zodat deze ook officieel beoordeeld kon worden. Na 
een aantal maanden wachten, het was o.a. ook ruim 6 uur aan videomateriaal, 
gaf Davy van Otterdijk het verlossende antwoord dat de poging officieel geslaagd 
was! Alle deelnemers kregen een officiële oorkonde en een replica van de 
oorkonde hebben we in onze residentie opgehangen.  
 
 
 
 



 

 

g. De jeugdcommissie heeft de voorbereidingen ook weer opgepakt. Via Social 
media en flyers op scholen, worden kinderen van groep 7 en 8 uitgenodigd om 
zich aan te sluiten bij ’t Meerpoeleke. De laatste jaren is dit een hele opgave om 
in totaliteit 13 kinderen bij elkaar te krijgen, maar gelukkig voor dit jaar hebben 
we op dit moment al diverse opgaves binnen. Maar ken je nog iemand uit groep 7 
of 8, maak hem of haar enthousiast, opgeven kan t/m 19 september. 
 
Spijtig om te moeten zeggen is dat de jeugdcommissie verder moet zonder Irma 
Jonkers, Ingrid vd Bogaart, Nancy Pape en Annick Raijmakers. Het is een enorm 
gemis dat deze 4 kanjers ophouden. De laatste jaren waren er steeds meer 
irritaties ontstaan binnen de jeugdcommissie en die hebben wij als bestuur ook 
niet kunnen wegnemen of op tijd kunnen oplossen. Ook is het elk jaar lastig bij 
elkaar krijgen van de jeugdraad was niet bevorderlijk voor de motivatie. We 
vinden het erg jammer hoe de zaken gelopen zijn, maar kunnen dit helaas niet 
terugdraaien. We respecteren ook hun beslissing. We zijn deze dames zeer 
erkentelijk in de bewezen diensten en hebben hier 1,5 week geleden op een 
gezellige avond, met diverse bestuursleden op een passende manier aandacht 
aan besteed. Gelukkig blijven de dames wel lid van de carnavalsvereniging en 
hebben ze zich inmiddels aangesloten bij de Anhang.  
 
Uiteindelijk moeten we door met de overgebleven jeugdcommissieleden. We 
hebben diverse gesprekken gevoerd wat er gebeurd is en hoe we verder moeten. 
Daarnaast heeft de jeugdcommissie versterking gevonden in de persoon van Loes 
van Diepen en er zal nog een gesprek volgen met nog een kandidaat. Daarnaast 
heb ik Joost v.d Heuvel bereid gevonden om dit jaar mee te draaien. Joost heeft 
veel ervaring binnen de jeugdcommissie en zijn ervaring zal meehelpen om alles 
weer op de rit te krijgen. Ik heb het volste vertrouwen dat we dit voor elkaar gaan 
krijgen. Zelf ben ik voornemens om na dit jaar de jeugdcommissie te gaan 
ondersteunen. 
 

h. Als bestuur proberen we de privé-situaties van onze leden zo goed mogelijk te 
volgen om daar een passende invulling aan te geven. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan geboortes, bruiloften of sterftegevallen. We hanteren daarbij ook een 
attentiebeleid. Verzoek aan een ieder is om dergelijke zaken, indien natuurlijk 
gewenst, te communiceren met ons secretariaat. Dan kunnen we er ook op 
schakelen en gaan we indien nodig in overleg hoe e.e.a. in te vullen. Overige 
zaken lopen natuurlijk ook via de voorzitters van de diverse geledingen, dit blijft 
ook onveranderd.  

 
 
 



 

 

 
 

i. Het laatste huishoudelijke reglement van CV De Meerpoel dateerde van 2011. We 
vonden het dan ook tijd om hier nog eens kritisch naar te kijken. Veel zaken zijn 
onveranderd gebleven, omdat e.e.a. ook voortkomt uit de statuten die officieel 
vastliggen bij de notaris.  
 
Ik wil jullie hierbij de wijzigingen kort kenbaar maken en na afloop van de 
opmerkingen zou ik graag jullie goedkeuring hierop willen hebben middels 
applaus: 
- In het eerdere huishoudelijke reglement werd gesproken over dat het bestuur 

uit 8 bestuursleden en 1 adviseur moet bestaan. De statuten spreken over 
minimaal 3 en ten hoogte 7 personen, aangevuld met 2 adviserende 
personen. Dit hebben we dan nu ook overgenomen in het huishoudelijk 
reglement zodat deze reglementen met elkaar stroken. 

- In de statuten staat dat voorzitter en secretaris niet tegelijk kunnen aftreden, 
dit was ook overgenomen in het eerder huishoudelijk reglement. Gezien de 
huidige omstandigheden waarin in april 2020 zowel de secretaris als 
voorzitter aftreden, zou ik dit als volgt willen wijzigen: ‘Voorzitter en 
secretaris kunnen niet tegelijk aftreden, mits in hoge uitzondering 
goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering’. 

- In het huishoudelijk reglement staat ook een verwijzing naar alle 
onderscheidingen van de Meerpoel. Deze is gecontroleerd en hierbij zijn ook 
de onderscheidingen van de jubilarissen toegevoegd. 

- Bij het onderdeel ‘optreden naar buiten’ is de volgende zin toegevoegd 
‘Tijdens deze openbare activiteiten dient te allen tijde de aanwijzingen van de 
adjudant en/of andere bestuursleden opgevolgd te worden’. Tevens is de 
volgende zin toegevoegd ‘Consumptiebonnen van de Meerpoel kunnen alleen 
worden gebruikt tijdens officiële activiteiten van CV de Meerpoel, waar 
geüniformeerd wordt uitgetreden. De enige uitzondering hierop zijn de 
Zàonikaovenden. Tijdens deze avonden kan men als bezoeker én na afloop 
zonder uniform met bonnen betalen’ 

- Bij Goud van Oud is de toetreding gewijzigd naar 3 jaar actieve deelname 
binnen de vereniging. Dit was eerst 6 jaar.  

 
Dit waren de correcties. Als er niemand hierop opmerkingen heeft, ontvang ik  
graag jullie goedkeuring middels een applaus. Wordt goedgekeurd. 

  



 

 

 
j. Tijdens de ledenvergadering in april van dit jaar, heb ik aangegeven dat we met 3 

bestuursleden gaan stoppen. Ik kan me voorstellen dat dit toen voor vele een 
verrassing was. Nadien heb ik ook nog behoorlijk wat personen hierover 
gesproken en hebben we ook nog een keer met enkele bestuursleden en Groot-
Officieren van gedachten gewisseld aangaande deze situatie. Ik ben blij om mede 
te kunnen delen dat we 2 posities al hebben weten in te vullen. 

 
Renske Henderikx gaan we in april 2020 voordragen als nieuw bestuurslid in de 
functie van secretaris. Ik ben ervan overtuigd dat we met Renske een goede 
aanwinst erbij krijgen, waarbij ze ook al ervaring heeft in bestuursfuncties bij 
andere verenigingen. Daarnaast is Renske met al haar enthousiasme en 
toegankelijkheid de functie van secretaris toevertrouwd.  
 
Daarnaast hebben we Birgit van de Waarsenburg bereid gevonden om de PR-
functie van Grard over te nemen per april 2020. Daarbij wel de opmerking dat dit 
op ad-interim basis zal zijn. Birgit zal dus niet officieel toetreden tot het bestuur 
maar zal wel de bijbehorende taken voor haar rekening nemen. Dit zal zijn voor 
onbepaalde tijd, met maximum van 2 jaar. Ondertussen blijven we zoeken naar 
een structurele oplossing, maar ik ben blij dat Birgit met al haar bestuurlijke 
ervaring dit voor De Meerpoel wil doen. 
 
Beide dames lopen tot die tijd mee in het bestuur om zodoende een goede 
overdracht te kunnen realiseren.  
 
Helaas is mijn functie van voorzitter nog niet ingevuld. We zijn hier nog op zoek  
naar een geschikte kandidaat met de kanttekening dat we hier zeer discreet en 
selectief mee omgaan. We willen voorkomen dat we ‘lukraak’ mensen gaan 
benaderen, zodat het vervolgens alleen maar lastiger wordt om een geschikte 
kandidaat te vinden. Als er nieuws hieromtrent te melden is, houden we jullie 
daarvan op de hoogte. 

 
k. Afgelopen zomerperiode hebben we als bestuur kritisch gekeken naar alle 

verantwoordelijkheden en taken van elk bestuurslid. Dit om o.a. ook duidelijkheid 
te creëren voor jullie zodat jullie weten bij wie je moet zijn voor bepaalde zaken. 
 
We hebben een overzicht opgesteld om dit inzicht te verschaffen. Dit document 
kunnen jullie later terugvinden op onze website, waarvan jullie binnenkort een 
interne link van ontvangen. 
 
We zullen dit kort even doorlopen.  



 

 

 
3. Verslag vorige vergadering van  

10 september 2018 
 
Geen op of aanmerkingen. 
Worden goed gekeurd en ondertekend door voorzitter Ruud Meeuws 

 
4. Penningmeester 

Dan is nu het woord aan onze penningmeester. In april heb ik jullie aangegeven dat we 
het jaarverslag van de penningmeester en de benoeming van de nieuwe 
kascontrolecommissie hadden doorgeschoven naar deze najaarsvergadering in 
september. Deze zal dan nu ook door onze penningmeester worden gepresenteerd, 
alsmede de begroting voor het komende seizoen.  Annemarie neemt het een en  ander 
door, zijn hier vragen of opmerkingen over kunnen die aan Annemarie voorgelegd 
worden.  

 
Kascontrolecommissie 2018 – 2019: Ad van Seggelen en Gerard Lomans 
Alle zaken doorgenomen en alles is prima in orde, applaus voor de penningmeester. 
Ad is terugtreden en Gerard gaat nog een jaar door. Wie heeft er interesse om het 
komende jaar samen met Gerard de boeken van onze penningmeester te controleren? 
Jeroen bakermans meld zich aan. 

   
5. Activiteiten 2019 

Appelactie 4 & 5-oktober ’19     Roland 
Dit jaar besloten 300kg minder appels , dit omdat we toch wel wat over hadden 
afgelopen jaar. Ben je niet mobiel genoeg maar kun je wel met auto mee meld je dan ook 
aan om te helpen. We hebben twee verkooppunten een bij de jumbo en een bij de AH. 
Bij de jumbo staan Helma en frans-Jozef. We zoeken nog twee verkopers voor bij de AH, 
meld je aan. Om de leden te belonen kun je als winnend teanm consumptiebonnen 
verdienen. Er zullen ook een 3 tal gouden appels verstopt worden in de zakken en 
diegene die een gouden appel vind wint daarmee twee vrij kaartjes voor de 
zoannikaovend. 
Afscheid prins Lukas en prinses Karin 8-11-’19  Roland 
Dit jaar bij de Buc wordt mede georganiseerd door Mathijs. 

   
Elfde van de elfde festival Someren-Heide 11-11-19  Boudewijn 
Ook dit jaar weer , dit jaar op een maandag . we zullen verzamelen om half zeven hier in 
de residentie om daarna om zeven uur te vertrekken naar de hei. 
Prinsenbal 16-11-’19      Boudewijn 
De Meerpoel brunch blijft erin , dus  geen soep n broodjes bij de prins maar weer de 
brunch de dag daarna. 



 

 

Jeugdprinsenbal 16-11-’19     Boudewijn 
Meerpoelbrunch 17-11-19     Boudewijn 
Bezoek Pompers 23-11-’19     Boudewijn 
Prinsentreffen Groot Someren 7-12-’19    Boudewijn 

   
6. Nieuws van/voor onze diverse commissies 

Prinsengarde Gerard Slegers: na t prinsen treffen van groot Someren , voor het eerst 
een ex  prinsen treffen . Dit is goed bevallen en zal ook dit jaar weer gepland worden. 
Dit jaar niet alleen een prinsjes dag maar ook een prinsessen dag.  
  
Zaonikaovend William Bos: Ook bij ons loopt alles op rolletjes op dit moment 3 
zaonnikers vast liggen en als cabaret ons jongens uit Helmond. Een 4e zaonnik is nog 
niet helemaal bekend maar ook dat bekend dit jaar vrijdag zaterdag2x 
Redactie Meerminneke Chris van steggelen:  wordt komende week opgestart. Bianca 
is gestopt Remco Nijssen komt daarvoor in de plaats. 
      
Raad van 11 Jos Verberne: We hebben een paar nieuwe raadsleden. Afgelopen 
zaterdag de Rv11 gehad daar zeg ik ff  niets over.     
  
Anhang Dorus: 7 mensen die  bij de aanhang willen komen zij zullen komende week 
een mailtje krijgen met uitnodiging voor de komende vergadering . 
 
Hofkapel Harrie Peeters: Wij spelen komende zondag bij het inzamelen van de 
bierdoppen  en we zoeken nog steeds leden o.a. voor de grote trom, bas en een 
trompetist. 
Goud van Oud: Toon Bennenbroek: wij hebben komende zaterdag ons uitje, daar zeg 
ik niets over. 
Jeugd commissie Jeroen Bakermans: al een tien tal aanmeldingen. 
ZZ:  Eind september komt de eerste wee. Ook zullen er weer een aantal 
nieuwsbrievenkomen.     

 
7. Beeldverslag seizoen 2018-2019. 

 
 

8. Rondvraag: 
Frans de Lau: Wat betreft de jubileumboeken zijn inderdaad bij ons en bij ten Bokum te 
koop tot een oktober daarna gaan ze naar het bestuur. Er zijn er nog zon 30 .Ruud geeft 
aan dat we als bestuur nog gaan bekijken of we t bij andere momenten nog kunnen 
verkopen. 
Henny Arendsen: we zijn strakjes bij Louis geweest,  namens hem bedankt voor alle 
kaartjes en bezoekjes hij is daar erg dankbaar voor. Langzaam gaat t iets beter. 



 

 

Marij Haerkens: Ex prinsessen-dag wij gaan er wel iets over vertellen, we gaan er een 
gezellige middag van maken. We sluiten dan daarna gezellig aan dus prinsen maak je niet 
druk.  Vorige week waren we op de uitvaart van Leentje Schmitz er werden best wel wat 
foto’s getoond het was best mooi geweest om daar t vaandel te hebben gehad. De  
optocht, toch er in proberen te houden als je net de foto’s zag zou toch jammer zijn als 
dat ophoud. Dan nog t reundje komt dat nog terug? Het is afgelopen jaar helaas niet 
gelopen zoals we gehoopt hadden we zijn in gesprek met elkaar maar daar is nog geen 
100% besluit in genomen. Marij geeft daarbij wel aan dat zij vind dat de meerpoel leden 
daar niet horen te tappen want als wij niet meer op stap gaan wie dan?  

 
9. Sluiting 

 
Prins Lukas en Prinses Karin, wat kan een jaar voorbijvliegen! Nog enkele maanden 
en dan zit het erop voor jullie en kan jullie prinsenexamen beginnen! Maar we 
hebben nog enkele mooie activiteiten in het vooruitschiet. Jullie waren afgelopen 
jaar echt een visitekaartje voor de vereniging en daar ben ik jullie heel dankbaar 
voor. Hopelijk kunnen we ook in de toekomst nog veel plezier met jullie maken. 
 
Bedankt Ons Café voor de gastvrijheid, iedereen voor de aanwezigheid en namens 
het bestuur wensen wij jullie prachtig carnavalsseizoen toe!  
 
Alaaf! 

 
Ruud sluit de vergadering om  22:11 uur. 

 


