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Verslag Algemene Ledenvergadering 

Secretariaat: 
 

Rozenburg 32 
6551 XP Weurt 
Tel: 06 172 345 92 
Email: secretaris@st-anneke.nl 24 mei 2018 

   

 
 

 

Datum: 24 mei 2018 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: Café Zaal Groenewoud, Groesbeekseweg 227, Nijmegen 

Voorzitter: Hans Albers 

Notulist: Björn Tieleman 

  

 
Aanwezig 
Hans Albers   Björn Tieleman  Jeroen Molleman 
Gertjan Baams  Marjo Albers   Willie Willems 
H Lagé    Ria Nagtegaal   Jeroen Bod 
André de Wolf   Jos van Gelder  Niels Hendriks  
Gerard Verhoeven  Martijn Baams   Hans van Megen 
Imke van den Bosch  Jeroen van den Bosch Marieke van den Bosch 
Willie Willems   Melvin van de Wielen  Frenk Orth  
Michel Janssen  Anouk Albers 
 
Afwezig met vermelding 
Anneke Schiebergen-Evers Cindy Tieleman-Kersten Mari Perquin 
Theo Peters   Han Gommers   Brent de Bruin 
Mark Buck   Peter Janssen   Loes Janssen 
Els Stouthamer  Frits Toonen   Danny Molenaar 
Charles de Weert  Marian de Weert  Ton Vermeij 
Victor Venzelaar  Sascha Venzelaar  Gerhard Nijhof 
Marc Brinkhoff  Ger de Groot   Sebastiaan Janssen 
 
 
 
Verslag 

1. Opening / Mededelingen 
Hans opent de vergadering om 20:03 uur. 
 
Mededelingen: 

1. Hans staat even stil bij het overlijden van Jos Roelofs 
2. Notulen ALV 2016/2017 zijn aangenomen. 
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2. Jaarverslag 2017-2018 
Björn vertelt het jaarverslag van de secretaris. 
Björn neemt de leden enquête door 
 
Vraag van Marjo Albers: Hoeveel leden en deelnemers hebben we? 
We hebben ca 240 leden. De enquête is naar 128 emailadressen verzonden en de enquete is 
door 45 mensen ingevuld. 
 

3. Financieel overzicht 2017-2018 
Jeroen neemt het financieel overzicht van 2017-2018 door. 
 
Niels Hendriks: waarom is het banksaldo lager terwijl de ontvangsten hoger zijn, antwoord 
penningmeester: als strak de debiteuren betaald hebben zal het banksaldo met dat bedrag 
toenemen en dus hoger uitvallen dan vorig jaar. 
Willie Willems: Is het niet verstandig om de compressor en aggregaat af te schrijven? Het be-
stuur heeft besloten om deze spullen direct af te schrijven. 
Gerad Verhoeven: is het dan verstandig om deze goederen als bezitting te noteren. 
 
Andre de Wolf: is er een lijst met gereedschappen/bezitting. 
Danny Molenaar heeft deze lijst in bezit en moet nog worden gedigitaliseerd. 

 
4. Kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie bestaande uit Marc Brinkhoff en Marjo Albers. Op woensdag 16 
mei 2018 zijn de boeken gecontroleerd. De administratie geeft een goed beeld van de  

       financiële situatie en de vermogenssamenstelling van St. Anneke  
 
De Kascontrolecommissie geeft het advies om het bestuur te dechargeren. De ALV neemt het 
advies met algemene stemmen over. 
 
Ria Nagtegaal, Nancy Willems en Martijn Baams vormen de Kascontrolecommissie seizoen 2018-
2019. 
 
5. Verkiezing aspirant senatoren 

Jeroen van den Bosch, Hans van Megen, Gertjan Baams en Michel Janssen worden met al-
gemene stemmen in de ALV benoemd tot senatoren van CV St-Anneke. 
 

6. Verkiezingen bestuursleden 
Björn treedt af als secretaris. 
Michel Jansen is met algemene stemmen gekozen als Secretaris. 
De vacature voor PR & Sponsoring staat nog open. Het verzoek is om rond te kijken naar ge-
schikte kandidaten. 
Nancy Willems stopt met het verzorgen van de ledenadministratie. Zij is hiermee diverse ja-
ren actief geweest. Nancy krijgt een applaus als dank. 
André de Wolf treedt af als Raadsheer. Hij heeft dit voor 9 of 10 jaar gedaan. Een applaus 
voor André 

 
Pauze 

 
6. Begroting seizoen 2018-2019 

Jeroen neemt de begroting van 2018-2019 door. 
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Hans van Megen: Moet de kostenpost Carnavalsdagen niet omhoog wegens andere locatie: 
Nee want we weten  nog niet waar we terecht gaan komen. Indien nodig zal de begroting 
aangepast worden of boeken ten laste  onvoorziene kosten. 
 
Willie W: Kunnen we niet op drukkosten bezuinigen? We zitten aan een sponsorcontracten 
vast en bovendien hebben deze meerwaarde dan advertenties digitaal. 
 
Kunnen we een klein bedrag vragen voor onze pronkzitting om onze begroting omhoog te 
krijgen, bijvoorbeeld 2 euro?  We nemen dit mee in het bestuur. 
 
Marjo A: We zouden de helft krijgen van de prijs optocht: We moeten omlaag met de uitga-
ven, maar geef op tijd aan, dan kijken wat we kunnen doen. 
 
Hans van M: Waar bestaat de kosten pronkzitting uit: Hans A legt uit, alle kosten van die dag, 
zoals licht/geluid, podium, tafels/stoelen en huur. 
 
Jos: Jubileum 70 jaar, hoe gaan we dat doen?  Jeroen geeft aan dat we dat vanaf volgend jaar 
mee gaan begroten. 
 
 

De begroting van 2018-2019 wordt unaniem aangenomen. 
 
          7.  Het reilen en zeilen van onze vereniging. 
 
               Goed optreden gehad van onze eigen Knotsenburgers(. Margo de Groot, Gerard Verhoeven   
               en Ed Frinsel) tijdens het Songfestival van KzK. 
 
              2e prijs optocht. Mooie prestatie. Ook St. Anneke heeft een jurylid (vanuit onze ledenschare)    
              in de stadsjury t.w. Wim Wolf.  
               
             Situatie Lijnbaanstraat (bouwhal van de wagen):, bal ligt nu bij de gemeente, situatie is dat             
             alles nog in de loods staat. SOCN is nog steeds in gesprek en hoopt op snelle oplossing. 
 
             Huur JM hal na gesprek met wethouder heeft ertoe geleid dat we dit jaar dezelfde huur be 
             taalden als in 2016.  
             Volgend jaar krijgen we 10% korting, het jaar erop 20%. 
 
            Stadscafé Tout is failliet en  is overgenomen door De Fiets. Sjoerd Thonissen, de nieuwe 
           uitbater, wil graag met bestuur om tafel voor carnavalsdagen. Er zal een gesprek worden 
           gepland. 
 
           Samenwerken binnen carnavalsland : Wij zijn aanwezig op de Adviesraadvergaderingen en wij  
           houden bijeenkomsten op voorzittersniveau met de G5. (Waoterjokers, KzK, VHK, Platte Knip,     
           Swerte Schoapen en St. Anneke). Daarnaast maakt de voorzitter deel uit van de Beleidsgroep  
           Toekomst Carnaval lin Nijmegen. Met KzK zijn wij in gesprek over een gezamenlijke  gehandi   
           capten en seniorenzitting alsmede voor de  bouw voor een gezamenlijke wagen. De bouwers  
           komen  tzt bij elkaar. 
 
Samenwerking is nodig binnen Nijmegen, is noodzaak om te overleven. Dit is nu wel duidelijk binnen 
alle verenigingen en stichtingen van Knotsenburg. 
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Wetgeving privacy zijn we op alle fronten druk mee bezig.  
 
 
Viering 70 jaar St.Anneke: er komt een commissie de organisatie. De zittingscommissie zal dit blijven 
doen, onder leiding van Niels Hendriks, die tevens als algemeen coördinator zal optreden. 
De leden zullen via ons Bulletin op de hoogte worden gehouden.. 
 
Marjo A: Worden de te verwachten veranderingen binnen het Nijmeegs Carnaval en in de senaat 
besproken of via ALV? In eerste instantie binnen senaat. De leden worden geïnformeerd via het Bul-
letin. 
 
 
8. Rondvraag 
 
Willie W: Blijft Hans nog voorzitter?  Ja tenzij er een ander zich nu aanmeld.  Officieel  en statutair 
heeft hij nog 1 jaar te gaan. 
 

7. Sluiting 
 Hans sluit de ALV om 21:50 uur. 


