
 

 

Ledenvergadering 14-09-2020 

 
Aanwezig: Ad de Jongh, Alex van de Kerkhof, Annelou Jeuken, Annemarie Malschaert, Bart 

Sleegers, Boudewijn ten Bokum, Davy van Otterdijk, Dorus Rijntjes, Els de Lau, Els van 
den Heuvel, Eric Driessen, Frans de Lau, Frans-Jozef Knapen, Gerard Lomans, Gerard 
Slegers, Grard Wijnen, Harrie Aarts, Harrie Peeters, Helma Verberne, Hendrik 
Toonen, Heroen Bakermans, Hohan Smits, Joost van den Heuvel, Jos Haerkens, Jos 
Verberne, Karin Lemmen, Lieke Wijnen, Lukas van den Heuvel, Marie-Louise 
Looijmans, Marij Haerkens- de Lau, Martie Jeuken, Mathijs de Jongh, Mieke Saas, 
Miranda ten Bokum,  Moniek van Otterdijk, Monique van de Vossenberg, Peter 
Maas, Pim van Otterdijk, Priscilla Toonen, Remy Bazen, Rene Zwinkels, Rob van de 
Vossenberg, Roland van Bussel, Ruud Meeuws, Sandra Rijntjes, Sven Jeuken, Theo 
van de Mortel, Birgit v.d. Waarsenburg, Ad van Seggelen, Renske Henderikx 

 
1. Opening ledenvergadering,  

Welkom Prins Pim en Prinses Moniek, beschermvrouwe Marie-Louise, Grootofficieren, Meerminnen 

en Meermannen, zowel hier in het DOBU theater als thuis op de bank. Welkom op de algemene 

ledenvergadering van Carnavalsvereniging de Meerpoel. 

Een ledenvergadering die helaas de geschiedenisboeken in zal gaan als een hele bijzondere. Het 

Corona virus heeft ons nog steeds in een stevige houdgreep en voor het eerst in de historie van onze 

vereniging zullen we de carnaval in gaan zonder nieuw prinsenpaar. Een beslissing die ons zwaar valt, 

maar gezien de omstandigheden onvermijdelijk bleek te zijn. 

Maar gelukkig kunnen we vandaag ook nog een keer stilstaan bij het meer dan geslaagde afgelopen 

carnavalsseizoen. Er is wederom heel veel tijd en energie gestoken in onze activiteiten door jullie 

allemaal en dat heeft zich uitbetaald. Met in het bijzonder de Kloenk tent waar het zowel op 

zaterdag, zondag als maandag met de beentjes buiten hing met heel veel positieve reacties op de 

nieuwe activiteiten. 

Namens het bestuur wens ik jullie een prettige vergadering toe en roepen we jullie alvast op om met 

zijn allen mee te denken en te werken aan alternatieve activiteiten voor het komende bijzondere 

carnavalsseizoen. 

Hierbij verklaar ik de vergadering voor geopend. 

  



 

 

. Mededelingen/ingekomen stukken 

• Direct na de carnaval kregen we mondiaal te maken met het Coronavirus en werd al snel 

duidelijk dat het virus impact zou gaan hebben op het komende carnavalsseizoen. We 

werden ondergedompeld in onzekerheid. En die onzekerheid is er nog steeds. Mede 

daardoor hebben we 1,5 week geleden moeten besluiten om zonder nieuwe prinsen de 

carnaval in te gaan. Een groot gedeelte van onze vaste activiteiten komt hiermee te vervallen 

en dat slaat een groot gat in ons programma. Zoals we in de nieuwsbrief al hebben 

aangegeven willen we niet te lang blijven stilstaan wat er allemaal NIET kan, maar ons 

focussen op wat er WEL kan. Meer dan ooit zullen we samen de schouders eronder moeten 

zetten om komende carnaval niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Dat zal een uitdaging 

worden, omdat we natuurlijk niet weten welke beperkende maatregelen we mee te maken 

hebben op dat moment. Tijdens de verjaardag van de Meermin hebben we als vereniging 

laten zien dat we prima in staat zijn om leuke activiteiten te organiseren, zelfs in Corona tijd. 

Met diezelfde creatieve blik moeten we kijken naar de invulling voor het komende 

carnavalsseizoen. Jullie inbreng is hierbij van groot belang en daarom willen we jullie actief 

betrekken in de totstandkoming van alternatieve activiteiten voor de komende carnaval. 

Later in de vergadering kom ik daar nog op terug. 

 

• Naast de impact van Corona hebben we dit jaar helaas te maken gehad met nog een 

gebeurtenis met grote impact. Zoals jullie allemaal weten zijn we dit jaar, op zaterdag 21 

maart, in Louis v.d. Bosch (onze Louis),  een icoon van de vereniging verloren. Het is 

ongekend wat Louis voor de Meerpoel betekent heeft met zijn enthousiasme, talloze ideeën 

en initiatieven. Louis heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten, zowel binnen onze 

vereniging als ver daarbuiten. Zijn grote betrokkenheid bij de Meerpoel liet zich zelfs nog 

tijdens zijn ziekbed zien door het bijwonen van het bezoek aan Sonnehoven en de 

carnavalsmis. Gelukkig heeft Louis onze vereniging zoveel gegeven, dat we altijd momenten 

zullen blijven vinden om met een lach en een traan aan hem terug te denken. 

 

• De jeugd heeft de toekomst en er is afgelopen jaar hard gewerkt aan het produceren van 

nieuwe toekomstige Meerpoel leden: 

a. Jeroen Driessen & Simone Welten - zoontje Luuk 

b. Robert Hurkmans & Sabine Leenders - dochtertje Emma 

c. Ruud Meeuws & Lieke Wijnen - zoontje Wout 

d. Willem & Linda Garritsen - zoontje Kees 

e. Rudi & Ilja - Dochter Jette 

 

  



 

 

• Gelukkig kunnen we in deze vervelende Corona-tijd wel nog steeds terugkijken op een heel 

mooi carnavalsseizoen. Complimenten aan de mooie bijdragen van de familie, vrienden, 

collega’s en buurt van het prinsenpaar in de aanloop naar de carnaval en tijdens de dolle 

dagen zelf. De prinselijke buurt mocht met hun prachtige versiering zelfs de 1e prijs in 

ontvangst nemen tijdens de sleuteloverdracht. Later deze vergadering gaan we met beeld en 

geluid nog eens lekker nagenieten. Voor nu zou ik het succes van Kloenk van afgelopen jaar 

er nog even apart willen uitlichten. Het is allesbehalve makkelijk geweest om de neuzen van 

alle betrokken partijen in dezelfde richting te krijgen, maar we zijn er uiteindelijk in geslaagd 

om een heel succesvol meerdaags evenement te organiseren, met de pittige uitdaging om 

aan de zondag een nieuwe invulling te geven. We hebben als vereniging laten zien dat wij de 

carnaval kunnen maken en daar mogen we heel erg trots op zijn. Het is ook een bevestiging 

dat we met de Kloenk-opzet destijds de goede weg zijn ingeslagen. Complimenten en dank 

aan iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd. Zonder ook maar iemand tekort te 

willen doen, wil ik toch Marcel Looijmans en Roland van Bussel hierin even apart benoemen. 

Zij hebben namens de vereniging de kar getrokken en dat hebben ze heel erg goed gedaan.  

 

• Toen we na de carnaval in de Corona lock-down terecht kwamen en we onze eerste 

activiteiten (zoals de Fenclub-avond en de ledenvergadering) moesten annuleren, was er op 

vrijdag 24 april heel leuk nieuws binnen de vereniging, toen 3 van onze leden werden 

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Martie Jeuken, Malou de Rooij en Frans de 

Lau kregen deze onderscheiding voor hun jarenlange verdiensten binnen onze verenigingen 

en daarbuiten. Gelukkig kon er op vrijdag 2 juli alsnog een ceremonie plaatsvinden in de 

Ruchte om hen nog eens verdiend in het zonnetje te zetten. Nogmaals hartelijk gefeliciteerd 

met jullie koninklijke onderscheiding. 

 

• Dit jaar hebben we door het aflassen van de voorjaarsvergadering van april één jaar 

vergadering en dat is die van vandaag. Per ingang van komend seizoen zullen we dat op deze 

manier blijven doen en wordt er dus één keer per jaar een jaarvergadering georganiseerd. 

Daarbij zullen we vanzelfsprekend de informatieve onderdelen uit de voorjaarsvergadering 

(zoals bijvoorbeeld het prognose programma en een terugblik op de afgelopen carnaval) via 

een andere weg met de leden communiceren. 

  



 

 

• Normaal gesproken kunnen we in de vergadering van september verslag doen van eventuele 

opbrengst uit de Rabo ClubSupport (voorheen Rabobank Clubkas Campagne). Zoals vorig jaar 

al is aangekondigd vindt deze campagne dit jaar in september/oktober plaats en hebben we 

daar natuurlijk nog geen nieuws over. Als er gestemd kan worden, dan horen jullie dat 

natuurlijk van ons. Dit jaar kregen we een mooie extra kans om onze verenigingskas te 

spekken en wel bij de Goede Doelen Bingo show op zaterdag 23 mei. Simone Leenders had 

tijdens één van de rondes de kaart als eerste vol, waardoor zij namens de vereniging een 

cheque van € 600 in ontvangst mocht nemen. Een hele mooie meevaller in een seizoen 

waarin we die ook goed kunnen gebruiken.  

 

3. Verslag(en) vorige vergadering 

● 8 april 2019 
● 9 september 2019 
 
4. Afscheid bestuursleden 
 
Gelukkig zijn we vandaag eindelijk in de gelegenheid om onze op 9 april van dit jaar afgetreden 

bestuursleden nog eens in het zonnetje te zetten. 

Grard 

Grard, onze 50e regent van de Meerpoel, jij nam op 10 april 2017 het stokje van Martie Jeuken over 

als verantwoordelijke voor PR. Helaas heb je de eerste termijn van je bestuursperiode niet helemaal 

vol kunnen maken, toch heb je in die kortere periode op heel veel vlakken meer dan je steentje 

bijgedragen. Tijdens het jubileumjaar heb je samen met Boudewijn diverse activiteiten begeleid en 

was je actief betrokken bij de organisatie van het wereldrecord polonaise lopen. Het behaalde record 

heeft je daarna nog een televisieoptreden opgeleverd samen met Davy van Otterdijk in het 

programma “The Battle”, waarna je er vol van overtuigd was dat je sjans had bij Katja Schuurman, de 

presentatrice van het programma. Dat je voor vernieuwing bent, heb je laten zien door de 

kaartverkoop van de Zaonikaovenden te digitaliseren en natuurlijk door samen met Ruud de “Kom 

aan boord” actie op te zetten, die heel succesvol is gebleken. Grard, hartelijk dank voor jouw bijdrage 

aan het bestuur van de Meerpoel en binnen de rest van de vereniging. Hopelijk kunnen we nog vaak 

een beroep op je doen en nog heel veel gezellige momenten beleven samen. 

  



 

 

Birgit 

Super dat jij direct beschikbaar was om op interim-basis de taak van Grard over te nemen voor de 

resterende bestuursperiode. Met jouw ruime ervaring in bestuursfuncties van diverse verenigingen 

was je een welkome aanvulling in het bestuur. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat je vooral 

ervaring hebt in functies als penningmeester, ik kan me voorstellen dat het niet eenvoudig was om in 

een compleet andere functie tot het bestuur toe te treden. Erg knap hoe je heel snel je weg hierin 

vond en je hebt het dan ook meer dan prima opgepakt en ingevuld. Of je carnaval wel echt 

onvoorwaardelijk in je hart gesloten hebt, daar twijfel ik eerlijk gezegd een beetje aan, aangezien je 

er niet voor terugdeinst om tijdens carnaval op wintersport te gaan. Je bent een echt 

gezelschapsmens en je hebt als motto dat verenigingswerk een goede mix moet zijn van serieus te 

werk gaan en gezelligheid. Dit motto past natuurlijk bij uitstek bij onze vereniging. Naast je tijdelijke 

bestuurs uitstapje, maak je nu nog steeds deel uit van de ZAC met dezelfde professionaliteit en 

gezelligheid die we van je kennen.   

Miranda 

Miranda, op een haar na ben je maar liefst 8 jaar lang secretaresse geweest in het Meerpoel bestuur. 

Deze functie heb je al die tijd vol passie, gedrevenheid en enthousiasme uitgevoerd. In april 2012 

volgde je Mariëlle Strik op in het bestuur en daarmee kreeg je te maken met de toenmalige 

voorzitter Frans de Lau, hetgeen op zich natuurlijk al een hele opgave moet zijn geweest. Naast je rol 

als secretaresse vertegenwoordigde je ook de Aanhang binnen het bestuur. Dé rode draad die door 

heel jouw bestuursperiode heeft gelopen,  moet toch wel de nieuwe kleding zijn. Ik heb begrepen dat 

er aardig wat uurtjes vergaderd zijn over dit onderwerp, maar het resultaat mocht er dan ook zijn. 

Binnen het secretariaat zorgde je ervoor dat altijd alles op rolletjes liep. Veel tijd en energie stak je in 

de prachtige verslagen tijdens de voorjaars en najaars vergaderingen. In april verzorgde je een 

gesproken verslag om terug te blikken op het afgelopen seizoen en in september volgde het 

beeldverslag. Voor het prinsenpaar en alle leden een mooie gelegenheid om de fijne herinneringen 

van een geslaagd seizoen nog eens op te halen. 

Je staat bekend om de vele leuke uitdossingen die je draagt tijdens de carnavalsdagen, waarbij er 

regelmatig een glaasje jägermeister te bespeuren is. Miranda, bedankt voor je onvoorwaardelijke 

inzet al die jaren en hopelijk kunnen we snel een jägermeister proosten samen. 

Ruud 

Een woordje voor Ruud durf ik zelf niet aan, daar wil ik graag het woord voor aan Boudewijn geven. 

Boudewijn heeft Ruud uitgebreid bedankt voor zijn mooie jaren als voorzitter van onze vereniging.  

Bart : Ruud, ik wil er toch nog iets aan toevoegen. De wijze waarop jij de voorzittershamer hebt 

overgedragen vind ik indrukwekkend. Je hebt dat EN heel zorgvuldig gedaan EN we hebben heel veel 

lol gehad. Die combinatie van kwaliteit EN gezelligheid is juist waar de Meerpoel voor staat. 

  



 

 

Zoals jullie weten hebben we alle 3 de vacatures die de zojuist bewierookte personen hebben 

vrijgemaakt weten in te vullen. Renske heeft de functie van secretaresse op zich genomen en Alex is 

onze nieuwe PR man geworden. Ik laat ze graag even kort aan het woord…...En tegelijk met Renske 

en Alex heb ik de functie van Ruud mogen overnemen. Een eervolle, uitdagende taak waar ik nu in de 

eerste maanden al heel veel plezier aan heb beleefd samen met een hele mooie club mensen. 

Volgend jaar rond deze tijd zal er opnieuw een wijziging in het bestuur plaatsvinden. 

Zoals een aantal van jullie al weten heeft Peter te kennen gegeven zijn functie als adjudant na afloop 

van zijn bestuursperiode in september 2021 te willen neerleggen. Vanzelfsprekend zijn wij binnen 

het bestuur aan het werk gegaan om de opvolging van deze functie in te vullen. We zullen jullie 

hierover te zijner tijd natuurlijk nader informeren. 

5. Penningmeester 

Voor het financiële verslag geef ik graag het woord aan Annemarie.  

Annemarie geeft verdere toelichting op het financieel overzicht van het afgelopen jaar. Indien er 

vragen zijn kan je hiervoor altijd bij Annemarie terecht.  

6. Komende activiteiten 

Vanzelfsprekend is er nog heel veel onduidelijk over het komende carnavalsseizoen en is het nu nog 

lastig om vooruit te blikken op activiteiten. 

Oproep om mee te denken. 

Roland heeft het woord genomen en toegelicht dat we de appelactie wel door laten gaan maar op 

een andere manier namelijk met vaste verkooppunten ipv langs de deuren ivm Corona. Daarnaast 

worden de zoanikaovenden voor 2021 in de Ruchte gehouden zodat we goed afstand kunnen 

houden en het kunnen door laten gaan onder de dan gelden Corona maatregelen.  

1. Appelactie; 

2. Brainstormsessie 

a. Dinsdag 29 september om 20.00 bij DOBU 

b. Aanmelden via pr@cvdemeerpoel.nl 

c. Coördinatie door Alex 

d. Ben je verhinderd, maar heb je wel ideeën, deel die dan zeker met ons 

3. Zàonikaovenden 2021 

 

7. Nieuws van de commissies 

Hier zijn enkele afgevaardigden van de geldingen aan het woord geweest.  
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8. Beeldverslag 

Voor het beeldverslag wil ik graag het woord geven aan onze secretaresse Renske. Renske en Bart 

hebben samen een compilatie gemaakt van de activiteiten van het afgelopen jaar deze is 

gepresenteerd middels een filmpje met allerlei foto’s.  

 

9 . Rondvraag 

• Frans de Lau, vraagt hoe om te gaan met zaken die ter sprake komen en goed zijn dat het 

bestuur hiervan op de hoogte wordt gebracht ivm het attentiebeleid. Aangegeven dat 

wanneer er twijfel is of iemand binnen het bestuur op de hoogte is dan graag melden bij bv. 

Secretariaat.  

• Harrie Peters, vraagt hoe om te gaan met de evaluaties van de verschillende commissies nou 

er nog maar 1x per jaar een ledenvergadering is. Hierop is aangegeven dat de evaluaties per 

jaar binnen de verschillende geledingen besproken dient te worden. Indien er zaken zijn die 

ook voor het bestuur goed zijn om te weten dan wordt verzocht hiervoor het contactpersoon 

binnen het bestuur op de hoogte te brengen.  

10 . Sluiting 

Prins Pim en Prinses Moniek, ik denk dat jullie kunnen terugkijken op een geweldig carnavalsjaar tot 

nu toe. Zelf heb ik jullie vooral tijdens de dolle dagen zelf meegemaakt en het was voor mij wel 

duidelijk dat jullie in al jullie enthousiasme met volle teugen hebben genoten. Een aantal mooie 

activiteiten liggen nog in het verschiet. We zullen de komende periode gaan bekijken hoe en 

wanneer we die alsnog in kunnen gaan passen. We gaan ongetwijfeld nog heel veel gezellige 

momenten beleven samen. 

Ik wil de Ruchte bedanken voor hun gastvrijheid en flexibiliteit bij de invulling van deze avond. In het 

bijzonder wil ik bouwbedrijf DOBU bedanken, die de kosten voor de zaalhuur voor hun rekening 

hebben genomen en daarmee de vergadering op deze locatie hebben mogelijk gemaakt. 

Ik ben ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om er toch een mooie carnaval van te maken 

komend seizoen. Als we er met zijn allen de schouders onder zetten, dan moet dat vast goed gaan 

komen. 

Alaaf! 

Hiermee sluit ik de vergadering. 

 

 

 


