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Jaarverslag ALV-seizoen 2018-2019 

 

 

Datum: 23-05-2019 20.00 uur 

Locatie: Valdin Nijmegen  

Aanwezig: 15 personen 

 
Zoals gebruikelijk is er ook over het seizoen 2018-2019 een jaarverslag gemaakt.  
Hierin worden de meest belangrijke zaken kort weergegeven. 

 
1. Algemeen. 

 
We staan even stil bij de personen die ons ontvallen zijn, Eric Straatman, Lucy vd Male, Nico de 
Bruin. 
Dit seizoen heeft het bestuur 8 maal vergaderd.  
De Senaat kwam 7 maal bijeen.  
Tevens heeft er een Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden op 24 mei 2018. 
Het bestuur bestond dit seizoen uit:  
Hans Albers, voorzitter – Michel Janssen, secretaris - Jeroen Molleman, penningmeester. 
De senaat werd gevormd door: Gerard Verhoeven (erevoorzitter) Peter Janssen (ere-president), 
Gert-Jan Baams, Marc Brinkhoff, Melvin van der Wielen, Björn Tieleman, Willie Hendriks, Jos van 
Gelder  (beide ere-senator), Sebastiaan Janssen, Danny Molenaar, Jeroen Bod, Hans van Megen, 
Niels Hendriks, Mark Buck (president), Jeroen van den Bosch, Willie Willems en Tijke Eijkemans. 
Aspirant senatoren: Martijn Baams en Eric Reijers. 
Page: Imke v.d. Bosch  

Het ledenaantal is ongeveer hetzelfde gebleven, ook het aantal sponsoren zal naar verwachting 

ongeveer hetzelfde blijven in het nieuwe seizoen. 

 
2. Senatoren. 

 
Dit jaar is de senaat uitgebreid met Michel Janssen, Hans van Megen en Gert-Jan Baams.  
Met unanieme stemming zijn ze als senator geïnstalleerd. Michel Janssen werd direct daarna 
gekozen tot secretaris.  
Ook waren er dit jaar twee aspirant senatoren: Martijn Baams en Eric Reijers.  
Eric heeft echter aangegeven door verhuizing ruim buiten Nijmegen en een nieuwe job geen 
mogelijkheid te zien in zijn drukke leven om toe te treden tot de senaat, Eric blijft wel verbonden 
als lid bij St. Anneke.  
Martijn Baams is unaniem gekozen als Senator en wordt tevens onze nieuwe penningmeester. 
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Jeroen Molleman stopt als Penningmeester en blijft aan als Senator. 
Sebastiaan Janssen zet zijn medewerking als Senator aankomend seizoen op een laag pitje, ook 
wel een sabbatical genoemd. 

 

Commissies;  
Zoals gebruikelijk hebben de meeste senatoren aangegeven aan welke commissies zij wilden 

deelnemen. 

Er waren afgelopen seizoen 7 commissies actief. 

De boekhouding was weer uitstekend in orde en daarom ook goedgekeurd door de 

kascontrolecommissie, tevens is de begroting voor 2019-2020 gepresenteerd door de nieuwe 

penningmeester Martijn goedgekeurd door de ALV. 

Voor het nieuwe seizoen 2019-2020 zal de kascontrolecommissie bestaan uit: Ria Nagtegaal, 

Nancy Willems, Anouk Albers (Jeroen vd Bosch staat als reserve). 

 

3. S.O.C.N. 
 

Het S.O.C.N. heeft afgelopen jaar vooral ingespeeld om een betere samenwerking met de 
verenigingen onderling te bewerkstelligen, St. Anneke heeft hier zeker een grote bijdrage in 
geleverd, zoals de bouw van de wagen, loopgroepen en carnavalsdagen. 
De overdracht naar het nieuwe stichtingsbestuur loopt op dit moment.  
Alle adviesraadsvergaderingen werden door St. Anneke bezocht.  
De knots was wederom een geldig betaalmiddel tijdens het carnaval. De prijs van de knots was 
€2,60. In de waagh was dit jaar een eigen munt, maar volgend seizoen alleen de knots. 
 

4. Uitreiking Jaaronderscheiding. 
 

Op zondag 28 oktober vond de uitreiking van de jaaronderscheiding plaats. Deze keer bij café 
Daen. Helaas kon niet iedereen van de senaat aanwezig zijn.  
Met z’n allen was het een geslaagde middag en een grote dank uitgesproken voor de secretaris 
voor het uitreiken van de jaaronderscheiding zelfs bij zijn opname in het ziekenhuis. 
 

5. Kerstdiner. 
 

Het kerstdiner vond dit seizoen wederom plaats bij Valdin.  
Volgens de traditie werd er weer door de aspirant-senatoren een act verzorgd.  
Dit jaar zorgden Gert-Jan Baams, Tijke Eijkemans, Mark Buck, Jeroen vd Bosch en Michel Janssen 
voor de act.  

 

6. Zitting. 
 

Op 19 januari 2019 was het weer zover. Ruim 500 carnavalisten, feestelijk uitgedost in 
galakostuum, bezochten de jaarlijkse Rheinische Pronkzitting van C.V. St. Anneke in de 
Nijmeegse Jan Massinkhal. Het werd onder aanvoering van de St. Anneke president Mark Buck, 
een waar spektakel.  
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Nog maar net aangeschoven aan de lange dissen, werden de gasten verrast van begin tot eind 
met een carnavalsprogramma waar de vonken van afvlogen. Er was lekker veel Nijmeegse 
inbreng dit jaar.  
De St. Anneke Topper 2018-2019 viel te beurt aan Fons de Poel.  
Het bezoek van Stadsprins Lars kon natuurlijk niet ontbreken. 
 
Menigeen zal verbaasd hoe snel de avond omvloog. De after-party was gezellig en drukbezocht.  
Al met al kunnen we zeggen, dat St. Anneke maar wederom heeft laten zien, hoe een grote 

pronkzitting er anno 2019 uit moet zien. Vernieuwend, fris, jong, modern, maar toch ook met 

aandacht voor traditionele carnavalselementen. We kunnen niet wachten tot de volgende 

Rheinische pronkzitting van St. Anneke. Op 18 januari 2020 is het weer zover! 

7. Brunch. 
 

Uiteraard was er in aansluiting op de zittingsavond ook dit jaar weer de traditionele 
ledenbrunch. 
Marc Brinkhoff had wederom gezorgd voor een heerlijke en overvloedige brunch.  
De brunch werd voor de 1e keer in Rooms Leven gehouden en werd door ongeveer 100 
personen bezocht.  
Ook hier was het voltallige stadskabinet bij aanwezig. 
 

8. Officiële onderscheidingen. 
 

Ook dit seizoen mochten diverse senatoren van St Anneke prinselijke onderscheidingen 
ontvangen. De gelukkigen waren;  
Jeugd Prins: Voorzitter Hans Albers, President Mark Buck, Martijn Baams en Eric Reijers. 
Grote Prins: Voorzitter Hans Albers. President Mark Buck, Willie Willems, Marc Brinkhoff, Hans 
van Megen en Michel Janssen. 
 
Het mooie was dit jaar dat in het stadskabinet van prins Lars 2 leden van St. Anneke zaten, 
Lonneke Willems als page en Antoin Kuenen adjudant. 
 

9. Bezoek verenigingen. 
 

Diverse zittingen van diverse verenigingen en organisatie werden dit seizoen door senatoren 
bezocht zoals: De Swerte Schoapen, Het Nuchtere Kalf Weurt, Kiek ze Kieke, Het Geberste 
Kruukske, , De Herenzitting en prinsentreffen. Daarnaast zijn er senatoren naar het hofbal, het 
Wermbloasen, de Boerenbruiloft, De Prinsenreceptie van Knotsenburg geweest. 
 

10. Optocht. 
 

Hoewel de optochtcommissie een minder goede start had door het in 1e instantie ontbreken van 
een bouwruimte, is het uiteindelijk allemaal goed gekomen en heeft het geleid tot een mooi 
resultaat. Ook bleek dat er vaak weinig animo was om te helpen bouwen. Ondanks dat werd er 
volop en enthousiast gebouwd. Door deze mooie wagen en een leuke loopgroep met goede 
interactie met het publiek werd er een prijs gewonnen.  
Het positieve was de gezamenlijke bouw met KZK. 
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11. Carnavalsdagen. 
 

Na de sluiting van Stads café Tout zouden we toch ons carnaval kunnen vieren in de grote straat 
bij de opvolger Tio Pepe. 
Na een aantal gesprekken werden de afspraken beklonken. 
Wat echter niet in het script stond was dat onze burgemeester roet in het eten zou gooien, door 
Tio Pepe te sluiten. Hierdoor moesten we op het laatste moment nog op zoek naar een 
geschikte locatie wat uiteindelijk de Waagh is geworden. 
De dagen werden gezamenlijk met de kruuk en de schaopen georganiseerd en zeker voor de 
1e keer samen zeker geslaagd. 
Natuurlijk zijn er diverse dingen voor verbetering vatbaar, maar laten we de positieve dingen 
eruit halen en daarop voortborduren en de negatieve aanzienlijk gaan verbeteren. 
Komend jaar zal de Waagh wederom onze thuishaven zijn. 
 

12. Bulletin en Website. 
 

Het bulletin van St. Anneke ziet er professioneel uit, met leuke artikelen, veel 
wetenswaardigheden over het carnaval en verslagen van diverse activiteiten.  
Dit seizoen is het 4x verschenen inclusief het carnavalsprogramma.  
Helaas is gebleken dat de bezorging door de senatoren soms op zich laat wachten.  
De nieuwe website is dit seizoen de lucht in gegaan. Wij zijn er trots op.  
De website zal blijven uitbreiden en het social media zal intensiever gaan worden. 

 

 

 

 

 


