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Stichting Volksfeest Beltrum (SVB) Notulen Jaarvergadering
17-04-2018
1. Opening:
Voorzitter Edwin Bleumink opent de jaarvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
De presentielijst is door 33 personen getekend. Er zijn 6 afmeldingen binnengekomen.
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 2017:
Ook het jaarverslag was online in te zien.
Er zijn er geen op- of aanmerkingen.
4. Financieel verslag 2017:
Penningmeester Marco Klein Falckenborg bespreekt de cijfers over 2017.
Er waren in 2017 500 meer betalende bezoekers voor Festunique.
Aangezien de zondagavond geen entree werd betaald, weten we ook niet hoeveel personen er
aanwezig geweest zijn. De maandag en dinsdagavond waren vergelijkbaar met vorig jaar.
De muntprijs was dit jaar iets hoger i.v.m. de prijsstijging bij de Grolsch en om de zondagavond
geen entree te hoeven heffen. In totaal zijn er meer munten verkocht ten opzichte van vorig jaar.
De opbrengsten 2017 en budgetten voor 2018 worden besproken. De cijfers zijn vergelijkbaar met
vorig jaar.
Totale opbrengsten zijn iets meer dan vorig jaar. Dit komt met name door de opbrengsten van
Koningsdag. Dit was wel het laatste jaar van Koningsdag onder de vlag van het SVB.
Er zijn geen bijzondere stijgingen van de kosten te melden. Alleen bij kosten drank/personeel is er
een stijging te zien. Dit komt onder andere door de munten waarmee betaald wordt bij de Timp.
Meer mensen betalen met munten en deze worden 1 op 1 terugbetaald, dus zijn er meer kosten.
Er is een nieuw contract met de Grolsch getekend. Dit contract is voor alle verenigingen en
stichtingen die evenementen organiseren in Beltrum en voor-Beltrum. Op deze manier deelt
iedereen mee in de bonusregeling.
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5. Verslag kascommissie:
In de kascommissie hebben zitting: André Dute en Harry Geverinck. 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 beantwoord. De penningmeester wordt dan ook decharge verleend over het
boekjaar 2017. De voorzitter bedankt beide heren voor de controle.
6. Benoeming kascommissie:
De kascommissie voor 2018 zal bestaan uit Harry Geverinck en Thomas Brevink. Voor Harry zal dit
zijn 2e periode zijn.
7. Bestuursverkiezing:
De volgende mutaties vinden plaats:
* Periodiek aftredend en herkiesbaar: Tim Pasman, Ellen ten Have, Martijn Nijhuis, Luc Nijhuis en
Marloes Levers.
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: Ronny te Plate. Aan het eind van de vergadering werd
hier verder aandacht aan geschonken.
* Bestuur stelt Bram Hanselman voor als nieuw bestuurslid.
De voorzitter heet hem van harte welkom.
8. Kermis 2018
Indeling van het terrein zal vergelijkbaar zijn met vorig jaar. De jachthut zal een ander thema
krijgen.
Festunique -> Corso: Alle wagenbouwgroepen doen (11) dit jaar mee. Theater: het programma is
rond.
Volksspelen: Ringsteken te paard blijft de laatste jaren problematisch. Vraag is of we dat nog
moeten organiseren. Te fiets blijft zeker bestaan, daar is de animo wel goed. Alternatief voor
bedenken en in overleg met de paar mensen die wel mee doen.
Vogelschieten: Schutterij de Wannahaves hebben besloten om te gaan stoppen. Te weinig animo
als organisatie en daarom ligt het nu weer terug bij het SVB.
Het muziekprogramma wordt gepresenteerd door Marije Asschert:
Zondagmiddag: Satisfexy in de grote tent en Livin’Room in de kleine tent.
Zondagavond: Dissnie Okay in de grote tent.
Maandag de hele dag in de grote tent: Anderkovver. In de kleine tent Freeline.
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Dinsdagmiddag in de grote tent Millenium en in de kleine tent Break-out en Brian Christopher. In
de avond Slagerij Wolters en DJ Bacchie.
Vanaf donderdag 30 augustus zal Radio Festunique weer uitzenden.
Over de muzikale invulling op dinsdagochtend tijdens het ontbijt wordt nog nagedacht.
9. Mededelingen:
Op 19 mei is er een brainstormdag over Festunique. Het is een vervolg op de brainstormavond van
vorig jaar. Er is een diverse groep uitgenodigd: jong en oud, wagenbouwers, buitenstaanders,
creatief en commissieleden. Doel is om nieuwe ideeën over de invulling van de dag te krijgen.
10. Rondvraag:
Er wordt gevraagd of er jubilerende wagenbouwgroepen zijn voor het bloemstuk leggen tijdens de
dodenherdenking op 4 mei om 17.30. Dit wordt verder nagevraagd bij de groepen.
Karmisse veur jonge leu, hoe is dat bevallen in de tent? -> Goed! Meer mensen als andere jaren.
Erg positieve reacties.
Spilman: Nog geen verdere toenadering. Het eten tijdens de kermis voor personeel en muziek
wordt wel door Spilman geregeld sinds vorig jaar.
SBE: Gelden blijven staan voor onvoorziene omstandigheden. Er ligt een plan met het Naoberfonds
om te gaan samenwerken.
11. Sluiting:
Afscheid van Ronny te Plate. Ronny is 18 jaar bestuurslid geweest en 3 verschillende voorzitters
meegemaakt. Ronny had altijd een duidelijke mening en was goed in onderhandelingen met
kermisexploitanten. Hij was 1 van de gangmakers van de Normaal optredens. En contactpersoon
met Grolsch, Visser en de Timp. Met alle 3 een goede relatie opgebouwd. Namens de Grolsch is
Alex Evenhuis aanwezig en doet een woordje waarin hij Ronny bedankt voor een fijne
samenwerking.
Ronny bedankt iedereen voor de leuke tijd bij het SVB.
De voorzitter bedankt iedereen voor hun inzet en sluit daarmee de vergadering.

