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Stichting Volksfeest Beltrum (SVB) Notulen Jaarvergadering
18-04-2017
1. Opening:
Voorzitter Edwin Bleumink opent de jaarvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Dit is voor Edwin de eerste jaarvergadering als voorzitter.
De presentie lijst is door 45 personen getekend.
2. Notulen vorige jaarvergadering:
De notulen hebben voorafgaand aan de vergadering op www.festunique.nl gestaan, waardoor
iedereen de mogelijkheid gehad heeft om deze in te zien. Er zijn geen op- of aanmerkingen.
3. Jaarverslag 2016:
Ook het jaarverslag is online in te zien.
Op pagina 1 staat Vangrail als band genoemd, dit klopt niet. Dit zal worden aangepast. Verder zijn
er geen op- of aanmerkingen.
4. Financieel verslag 2016:
Penningmeester Marco Klein Falckenborg bespreekt de cijfers over 2016.
Er zijn iets minder betalende bezoekers voor festunique geweest, mogelijk dat het weer hieraan
heeft bijgedragen.
Zondagavond waren er minder betalende bezoekers t.o.v. van 2015, maar dit komt met name
doordat in 2015 BOS was. Het aantal is vergelijkbaar met het jaar voor BOS.
Maandag en dinsdag zijn constant.
Wat opvalt is dat de pintransacties voor munten toenemen. Het aantal verkochte munten is
vergelijkbaar met 2015.
Opbrengsten van sponsoring, advertenties en collectes is net als de laatste jaren vergelijkbaar.
Er zijn geen vreemde of opvallende zaken bij de kosten kant.
Budgetten die vooraf gesteld zijn, zijn bij alle commissies gehaald.
De cijfers van SBE worden niet gepresenteerd, maar Marco legt uit dat er een bestuurswisseling
heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn Edwin Bleumink en Gilbert Heutinck als SVB leden in het bestuur
gekomen en zijn John Orriëns en Bennie te Veluwe de niet-SVB leden. Daan Boekelder en Johnny
Wolterinck zijn afgetreden. Vanwege de bestuurswisseling wordt er opnieuw gekeken naar hoe om
te gaan met de gelden en op dit moment is er afgesproken dat het geld wat in kas zit, bestemd is
voor het evenemententerrein.
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5. Verslag kascommissie:
In de kascommissie hebben zitting: Anton Helmers en André Dute. Zij geven aan dat ze alle boeken
hebben mogen inzien en alles keurig eruit zag. De vragen die ze hadden werden duidelijk en naar
tevredenheid beantwoordt. De penningmeester wordt dan ook decharge verleend over het
boekjaar 2016. De voorzitter bedankt beide heren voor de controle.
6. Benoeming kascommissie:
De kascommissie voor 2017 worden André Dute en Harry Geverinck benoemd. Voor André zal dit
zijn 2e periode zijn.
7. Bestuursverkiezing:
De volgende mutaties vinden plaats:
* Periodiek aftredend en herkiesbaar: Bram Geerdinck, Ruben Hemmink, Carla klein Breteler, Anita
Berendsen, Wencke groot Kormelink.
De voorzitter bedankt iedereen voor een goede samenwerking en is blij dat iedereen zich voor
nieuwe periode van 4 jaar beschikbaar stelt. Allen worden herkozen.
* Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: Tonny Hemmink, Raymond klein Gunnewiek en Joan
Nijenhuis. Aan het eind van de vergadering werd hier verder aandacht aangeschonken.
* Bestuur stelt Martijn Nijhuis voor als nieuw lid DB. Martijn zal de taken van Ronny te Plate gaan
overnemen, die aangegeven heeft volgend jaar te willen stoppen.
* Bestuur stelt Joris Wiegerink, Derk Pasman, Joris klein Gunnewiek en Roy Wilderink voor als
nieuw bestuursledem.
Het afgelopen jaar hebben de heren al ‘stage’ gelopen en we zijn erg blij dat ze toe willen treden
tot het bestuur. Van harte welkom allen.
8. Kermis 2017
Vanuit het SVB is er contact gezocht met Spilman voor een samenwerking. Helaas blijkt uiteindelijk
dat, ondanks de goede gesprekken, we niet dezelfde mening hebben over hoe dit eruit zou moeten
zien en zal er voor dit jaar nog geen samenwerking zijn.
Indeling van het terrein zal vergelijkbaar zijn met vorig jaar. De skihut zal een ander thema krijgen.
Ook wordt er meer aandacht aan de aankleding buiten gegeven.
De maandagochtend zal de karmisse veur de jonge leu van vrogger niet meer in de spilsoos worden
gehouden maar in de kleine tent. Dit in samenwerking met ‘samenleven’.
Het muziekprogramma is nog niet helemaal rond. Het is erg lastig om bands voor de maandag en
dinsdag te boeken, door er maar weinig zijn die op deze dagen willen spelen.
Op zondagmiddag speelt Old Ni’js in de grote tent.
Op maandag- en dinsdagmiddag zal Freeline in de kleine tent spelen. Op dinsdag overdag speelt
Anderkovver.
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Vanuit de PR-commissie wordt gemeld dat er een nieuwe website op 1 juli a.s. online zal komen.
Er wordt nagedacht om het opgeven voor het vogelschieten te wijzigen. Dit is nog niet definitief,
maar het idee is om dit in de tent tijdens een ontbijt te doen. Het opgeven bij het kultuhus zou
hierbij komen te vervallen. E.e.a. is in overleg met de Wannahaves.
Attracties is een probleem, want vorig jaar met name lunapark niet aanwezig geweest. Op dit
moment meerdere gesprekken gehad en geprobeerd afspraken op papier te zetten, zoals
bijvoorbeeld de pacht omlaag, om te voorkomen dat het lunapark er weer niet is. Contract wordt
opgesteld en binnenkort ondertekend.
9. Resultaten brainstormavond Festunique
Martijn bespreekt de resultaten van de brainstorm avond: 5 jaar Festunique evalueren. 1 van de
ideeën die hieruit is ontstaan is om op de zaterdagavond met het corso rond te gaan. Besloten is
om na de kermis (eind september) met alle wagenbouwgroepen om tafel te gaan en te beslissen
wat de wagenbouwers willen ja of nee. Indien zij ja zeggen, dan zullen wij dit daarna zsm
terugkoppelen aan de Beltrumse bevolking.
22-mei is er een brainstorm in Vollenhove voor alle corso’s (Lichtenvoorde, Winterswijk, Zundert
etc), met als onderwerp: Hoe kunnen we het corso levend houden. Vanuit Beltrum zal hier ook een
afvaardiging heen gaan.
10. Mededelingen:
Koningsdag 2016 is positief verlopen. In 2017 zal er ook een koningsnacht bij aangetrokken
worden. Kaarten hiervoor zijn al uitverkocht. De rest van het programma zal vergelijkbaar zijn aan
2016.
De entreeheffing op zondagavond wordt vanaf dit jaar niet meer gedaan. Dit is al jaren een lastige
avond om entree te heffen, omdat de tent tussendoor niet leeg gaat zoals wel het geval is op de
maandag en dinsdag.
De muntprijs zal iets worden verhoogd, dit is niet alleen vanwege de zondagavond maar ook omdat
de bierprijs elk jaar omhoog gaat.
11. Rondvraag:
Er wordt gevraagd of de route van het corso hetzelfde blijft. Het antwoordt is ja, hier verandert dit
jaar naar niets aan.
De vlaggen die vorig jaar zijn opgehangen aan de lantaarnpalen, zullen ook dit jaar weer zo worden
opgehangen.
Idee om de brommersclub uit te nodigen voorafgaand aan Festunique om meer bezoekers te
trekken.
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Er wordt gevraagd of het mogelijk zou zijn om de tent tijdens survival op het kermisterrein te
zetten dit in combinatie met oud&nieuw vieren. 1 groot vuurwerkshow.
De samenwerking met SJB is er en zij zullen dit met elkaar moeten bespreken of dit haalbaar en
wenselijk zou zijn.
12. Sluiting:
Afscheid van de bestuursleden.
De heren hebben samen 48jaar bestuurservaring.
Joan is 11 jaar lid, waarvan 8 jaar in het DB. Hij heeft alle veranderingen meegemaakt: op het
terrein, festunique en de parkeerweides. Hij was betrokken bij de tent en terrein commissie mede
verantwoordelijk voor de parkeerweides en bij de veegploeg smorgens vroeg tijdens de kermis.
Tonny is 12 jaar lid.
Een stille kracht op de achtergrond. Betrokken bij de tent en terrein commissie, karmisse veur
jonge leu van vrogger en voor het maken van de vogels.
Raymond is 25 jaar lid.
Hij had de contacten met de gemeente voor de borden en was betrokken bij de tent en terrein
commissie en mede verantwoordelijk voor de parkeerweides. Daarnaast was ook hij degene die
smorgens vroeg met de veegploeg het terrein weer netjes maakte.
Allen worden heel hartelijk bedankt voor al hun werk binnen het SVB en een fijne samenwerking en
krijgen allemaal een kleine attentie overhandigt.

