BAK VAN BOEMELDONCK
BAK betekent: BEECKSE ALGEMENE KARNAVALSSTICHTING

Verslag Clubvergadering 10 juli 2020 bij De Drie Linden
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Opening

De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij deze speciale en laatste
vergadering van het 54e jaar van de BAK van Boemeldonck en opent met de volgende
punten:
•

•

2

Starten met een moment om stil te staan bij de zeer trieste kant van deze tijd.
We hebben allemaal wel familie, vrienden of bekenden die getroffen zijn door
het Corona virus, dit met ziekte of overlijden tot gevolg. We willen iedereen
veel sterkte wensen met deze zware en trieste gebeurtenissen.
Welkom aan Arjan van Gils binnen het bestuur als opvolger van Dennis
Jongenelis. Arjan gaat zich in beginsel bezighouden met Optocht faciliteiten,
Lascursus, Prinsenzitting, Getimmerte en Versieringen, Boemeltrein, Licht en
Geluid en 55 jaar BAK en wat er verder op zijn pad gaat komen.

Evaluatie seizoen 2019/2020
•

Terugblik van afgelopen jaar – uitgebreide terugblik van alle activiteiten van
het 54e seizoen van de BAK van Boemeldonck, zie bijlage 1

•

BIK
• Met betrekking tot de BIK komen er verschillende vragen over het tekort
aan materialen al vroeg in het seizoen. Het lijkt erop dat met name voor
bruin papier het aantal kg gelijk was maar doordat het papier dikker was
er meer rollen per wagen nodig waren. Ook gaas en lijm was al vroeg op.
• Er wordt afgesproken om de clubs de mogelijkheid te geven de totale
behoefte voor het seizoen aan te geven aan de BIK en de bestelling in 2
termijnen af te halen (en te betalen in 2 termijnen). Op deze manier wordt
een reëlere hoeveelheid vooraf besteld en hebben de clubs geen last van
kastekort doordat ze vroeg in het seizoen al moeten bestellen.
• De bestellijst zal hierop aangepast worden.
• Op de vraag waarom positief resultaat niet wordt gedeeld met de clubs
komt de uitleg dat de inkomsten van de BIK beperkt zijn (< 1000,-) en dat
de brandstof van de aggregaten niet is afgerekend.
• Theo legt nog de gang van zaken met de las-electroden uit.

•

BAC
• Alle brandblussers terugontvangen (1e keer)
• Constructietekeningen ontbreken steeds vaker (kost veel tijd en is een
risico in de eindfase)
1

BAK VAN BOEMELDONCK
BAK betekent: BEECKSE ALGEMENE KARNAVALSSTICHTING

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

Onderstellen, enkellucht voor A wagen komt steeds vaker voor, is
instabiel, dubbellucht heeft de voorkeur
Zicht van de chauffeur – dichte wagen kan echt niet
Laswerk was soms van matige kwaliteit, mede door de kwaliteit van de
eerste partij electroden
Ballastberekeningen verdienen meer aandacht, bij controle van een A
wagen diende 6,000 extra ballast te worden toegevoegd
3 clubs waren te hoog
5 wagens zijn gewogen (max 20 ton)
Vraag Dennie Vissers – wegers zijn vertrokken zonder bericht, pas na
uitdrukkelijk verzoek van de club zijn ze teruggekomen om alsnog te
wegen: communicatie moet beter
Opmerking Remco Beekers: finale check wordt gedaan op de wagen, maar
er vindt geen terugkoppeling plaats, zo creëer je onzekerheid
Afbreken, 2 incidenten, hijs oog afgebroken (materiaal issue) en Hijsband
afgebroken. Dit laatste was een serieus probleem waarbij materiaal niet
deugdelijk was en chauffeur hier niet goed mee om ging
Planning voor aantal hijsen blijft krap, om veiligheid te waarborgen
eventueel extra kraan inzetten. Ook aantal hijsen dient beperkt te worden.
Niet alles kan in reglementen worden gevangen, er dient gekozen te
worden voor simpel reglement op basis van uitgangspunten of
allesomvattend reglement:
• Dubbellucht of reservewiel verplichten
• Eventueel diesel en reservewielen op strategische plaatsen
• Lars: denktank voor dit type problemen
Alle BAC leden blijven aan, nieuwe leden gewenst, melden bij Michiel
Mogelijkheid voor vaste contactpersonen per club: nee i.v.m. flexibiliteit
Bandenspanning: BAC om ronde bandenspanning & pompen te faciliteren

Afgelasten optocht:
• Clubs meenemen in beslissingsproces
• Vanaf woensdag op de hoogte houden van de ontwikkelingen
• Gerichte App groepen aan de deelnemende clubs (ook C-D-E)
• Niet via de algemene kanalen
• Updates weer.nl ook delen met de clubs
• Vraag: wie is er verantwoordelijk bij verbroederingsfeest, nu ongewenste
personen op en achter het podium, attentiepunt voor eventuele volgende
keer.
•

C-D-E clubs voelen zich tekort gedaan, zowel qua communicatie (niet in
het proces betrokken) en bijvoorbeeld ook door het niet ontvangen van
het prijzengeld
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•

•

Vraag: moeten we de optocht niet altijd afgelasten bij code geel KNMI.
Nee, wij hebben gekozen voor de lokaal sterke weer.nl oplossing, maar
wel goed om dit af te stemmen met verzekeringsvoorwaarden.

•

Specifieke bijdrage E deelnemer: Weer en vrouwen zijn niet te vertrouwen

Financiële gevolgen afgelasten optocht:
• Lars geeft op hoofdlijnen de financiële gevolgen aan
• Bij de presentatie van de jaarcijfers zal dit nader worden toegelicht
• Subsidie dranghekken is nog niet zeker (EUR 8,000)
• Schooiwagen opbrengst (geschat EUR 10,000) is een vol tekort

3

BAK Rondje
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Vooruitblik 55e jaar
•
•
•
•
•
•
•

Zie bijlage 1 voor details
Corona wordt een grote drijfveer voor de mogelijkheden en
onmogelijkheden
Er wordt een werkgroep gecreëerd voor eventuele afgelasting door
weersinvloeden (Stan & Robbert)
Er wordt een werkgroep gecreëerd voor de impact van Corona en de
mogelijke alternatieve oplossingen (Stan & Robbert)
Afgevaardigden stemmen dit af met de clubs (Koen Dielemans)
Eerste reakties zijn veelbelovend, erg veel aanmeldingen ook namens CDE
Voorstel Koen Dielemans: één avond met één persoon van alle
geïnteresseerde clubs te zitten en vanuit daar eventueel in overleg een
kleinere groep samen te stellen
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•
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Rondvraag
•
•

6
•

Remco Beekers – Vinden controles nishutten wel plaats – Ja steekproefsgewijs
op basis van input gemeente.
Checklist nishutten zal gedeeld worden met de clubs zodat iedere nishut klaar
is voor controle.

Sluiting
Onder dankzegging voor de aanwezigheid en inbreng is de vergadering, onder
het genot van een extra BAK-rondje, gesloten, maar niet na de laatste
woorden van Prins Kaaff LIV.
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Bijlage 1
Terugblik op het 54e seizoen van de BAK van Boemeldonck:
•
•

Een geweldig onthaal op vrijdag 8 nov voor onze nieuwe grootvorst en zijn hofdames.
En op zaterdag een gezellige fietstocht georganiseerd door de afgevaardigden.
Waarna we de pomp hebben droog gelegd.

•

Voettocht georganiseerd door het trio. Mooie tocht door Boemeldonck met op zijn tijd
een hapje en een drankje. Prima geregeld. Hier heeft de Prins ook zijn eigen schild
ontvangen en is voor het eerst de Prinsensuite ten gehore gebracht door de hofkapel.

•

Op 10 januari hadden we de ploatjes avond in de Swean, prima geregeld door de
kappellen commissie en het bouw adressenfeest bij Marktzicht georganiseerd door de
afgevaardigden. Ook een prima georganiseerde drukbezochte avond. Met een
geweldig mooi cadeau voor de bouwadressen.

•

Op 11 januari zijn burgemeester Depla en wethouder Quaars op werkbezoek geweest
bij ons aan de Strijpenseweg en bij de bouwadressen van de Zimkus en de Bikse
Draoke. Ze hebben nu nog een betere indruk van wat er moet gebeuren om een
wagen te bouwen en te laten rijden. Ze zijn goed bijgepraat en hadden er alle
aandacht voor.

•

BAK zittingen: Leuke gevarieerde voorstellingen. Zeer druk bezocht ook door weer
nieuwe clubs die nooit of de afgelopen jaren niet meer geweest waren. Uitgifte van
de kaarten goed verlopen. We hebben meer kaarten per avond uitgegeven als dat er
officieel mensen in kunnen. Normaal 10% komt niet. Was een goed plan. Op de
eerste vrijdag na, elke voorstelling mooi vol. De loterij en verkoop van de
merchandise heeft aanzienlijk opgebracht. Voor aanvang van de zondag voorstelling
hebben we de “Boemeldoncker” uitgereikt aan Wilfried Foesenek.

•

BRAK zittingen wederom twee voorstellingen, ochtend voor de ouders, opas en omas,
mensen van Hagedonk nodigen we hier ook vooruit. We hadden een prima auditie
middag met op en top verzorgde acts al op de auditie. Een nieuwe BRAK kletser erbij.
Begeleid door Anton van den Eijnden.

•

De weekenden hierna hebben we diverse bezoeken gebracht aan diverse clubs:
• Teeravonden van de Kikkers, Vetkluivers en Batabieren
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•
•
•
•

Bezoek aan Dwarsliggers, Lolbroeken, Pruttels, Kleppers & Co (Cupteruggave),
Bende
Gek, Bietjes, Geen Idee, Matties,
de Black Eagles, Scouting, Buksen (Cup teruggave BK), uitreiken Jumbo
cheques.
Bezoek aan Biks Genix, eerste jaar BK.

•

Verrassing bezoek voor de Prins aan ’t Aogje. We zijn met de boemel naar
Princenhage geweest voor een bezoek van ruim een uur waar we zeer gastvrij, met
dank aan de stichting daar, zijn ontvangen en waar “ONZE” prins zijn moment had in
het dorp waar zijn roots liggen.

•

Open dag bouwschuren: ondanks het wat mindere weer toch weer een drukbezochte
dag. Bij elke A club was ook voldoende te zien en de clubs hebben er ook voor
gezorgd dat wat al weg was op een andere manier zichtbaar was.

•

Jeugd- en Clubfeest:
• Jeugdfeest voor beide leeftijden evenzo druk bezocht als vorig jaar. Goed
verlopen.
• Clubfeest, opzet van dit jaar heel veel positieve geluiden over gehoord. Ook
deurbeleid wat aangescherpt. Punt van aandacht blijft overlast na afloop van de
feesten.

•

Kapellenfestival - Negen deelnemende kapellen. Gezellig drukke middag.
Voornamelijk bezoekers van kapellen.

•

Als dagelijks bestuur geven wij een geweldig compliment aan de afgevaardigden van
de clubs voor hun bijdrage het afgelopen seizoen voor het organiseren en regelen
van “hun” evenementen.

•

BAK- en BRAK-krant zagen er weer prima uit dit jaar. Goede commissies.

•

Sponsorcommissie heeft goed werk geleverd. Zeker mede te danken aan inzet van
Hans en Addie.
Vrienden van de BAK, voorzitter had doel gesteld van 120, dit is gehaald. 5
september weer frikadellen en Belgisch biertje bij SBS voor de vrienden.
Uitnodigingen volgen.
Minder BAK kaarten verkocht dan vorig jaar! Blijft een punt van aandacht.
Dit jaar ook schooiwagen laten rijden tijdens de Kinderoptocht. Leuke opbrengst.

•

•
•
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Karnaval 2020.
• Dinsdag 18-2
• karnavaleske raadsvergadering in Breda. Mooie toespraak van onze grootvorst
binnen de toegestane tijd zonder te klagen bij de Gemeente. In tegenstelling tot
menig ander gebuur.
•

Woensdag 19-2
• Prima overleg gehad met Jury GO. Waarbij opgemerkt wordt dat het lastig is
voor hen om aan het einde van de geplande optocht vier B wagens te jureren
achter elkaar. Nemen we mee voor volgend jaar.
• Overleg met chauffeurs en begeleiders met de rode hesjes (zijn de
aanspreekpunten bij calamiteiten). Was prima, volgend jaar sturen we hen
vooraf een samenvatting van de te bespreken punten.
• Bezoek aan van Alles Wa; Gezellige avond waar het steeds drukker wordt. Is dit
jaar voor de elfde keer georganiseerd. Mooi feest voor mensen met een
beperking maar komen ook mensen zonder beperking naar toe om met deze
mensen samen een leuke avond te hebben.

•

Donderdag 20-2
• ’s Ochtends ziekenbezoek door trio bij drie personen gedaan. Mooie, warme en
zeer gewaardeerde bezoeken.
• ’s Middags examen scholenproject groepen 6 van de basisscholen, iedereen
geslaagd!
• ’s Avonds, karnavals dienst in de kerk, mooie drukbezochte dienst, met een
mooie opbrengst voor de goede doelen.
• Bezoek gebracht aan Femmekesbal bij MZ.

•

Vrijdag 21-2
• Leden van de Rv11 en gevolg hebben bij zieken in ons dorp een bloemetje
afgegeven als steuntje in de rug voor deze mensen in een moeilijke periode.
• Het trio is een worst gaan offeren bij de Heilige Clara in Meersel Dreef.
• Daarna bezoeken aan de jeugd op de basisscholen.
• Bezoek aan Veehandelshuis met twee BO voor twee vrijwilligers.
• Bezoek aan BAK Klassiekers middag, even zo druk als voorgaande jaren. Mooi
programma en twee vrijwilligers in zonnetje gezet.
• Bezoek aan MZ waar de dansmarietjes in het bijzijn van hun ouders, opas en
omas hun bijzondere huisorde voor dit jaar opgespeld krijgen.
• Maaltijd in de Kwibuskuil op uitnodiging van de Prins;
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•
•

•

Gezellige goede maaltijd waarbij de Prins de tijd heeft genomen om een paar
vrienden en dierbaren in het zonnetje te zetten.
Bezoek aan de BAK Teutenavond, drukbezochte gezellige avond waar nog een
vrijwilliger een BO heeft ontvangen.

Zaterdag 22-02
• Bezoek gebracht aan Gelag der vorsten in de Mezz te Breda, al waar
burgemeester Paul Depla repliek geeft op de opmerkingen van de karnavaleske
raadsvergadering van de dinsdag.
• Kinder Optocht; Mooie KO met hele leuke creaties en bouwwerken. Waarbij we in
de AK categorie de Meelballen, Herrieschoppers, Battabieren en Bikse Spoken als
nieuwkomers hebben mogen verwelkomen. En in de BK de Bende van Ellende en
Biks Genix.
• Op deze dag hadden de deelnemers nog goed weer. Waren wel wat aan de late
kant binnen zodat we de prijsuitreiking een half uurtje hebben moeten uitstellen.
Vanaf volgend jaar gaan we dit standard om 17.00 uur doen.

Waarom heb ik dit alles zo benoemd? Zodat jullie een idee krijgen wat we
allemaal organiseren en doen.
•
•
•

•

Meten van de wagens voor de GO.
In het algemeen prima aan de maten gehouden. Twee wagens iets te hoog.
Punt van aandacht is de hoogte aan de onder kant van de wagen. De 30 cm van
de grond is bij een aantal nog wel eens een, twee tot vijf cm gesmokkeld,
Mensen het is een zeer belangrijke hoogte, Houd je daaraan aub.

Afgelasting Grote Optocht:
• Vooraf wil ik jullie zeggen dat het misschien niet de schoonheidsprijs verdiend
voor wat betreft de communicatie naar jullie toe daarbij opmerkend dat het dit
jaar zeer onduidelijk was voor de Meteo groep, de organisatie die ons met hun
rapporten en telefoongesprekken bij heeft gestaan, wat het zou gaan worden
met het weer.
• Vier jaar geleden hebben we het niet anders gedaan maar toen ging de optocht
door. Was dus geen probleem.
•

We zullen de gehele week nog eens met jullie doornemen.

•

Vanaf maandag voor karnaval zagen de weerberichten er niet gunstig uit voor de
Zondag van de GO. We hebben op dinsdag een contract afgesloten bij de
8
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•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Meteogroep. Zij stuurden ons twee maal daags een mail met de verwachte
weersverwachting voor de zaterdag en zondag. En we konden hen ten aller tijden
bellen.
De voorspellingen tot vrijdag waren maar met 50% zekerheid. Dit omdat het een
relatieve kleine storing was en die zijn moeilijker te voorspellen dan hele grote.
Aan de hand hiervan hebben we jullie op woensdag geinformeerd dat we op
zondag morgen om zes uur een beslissing zouden nemen.
Op vrijdag avond hebben wij samen met twee leden van de BAC gebeld met de
Meteo groep en ze gaven ons nog steeds een voorspelling met een verwachting
van 50%. Het kon toen nog twee kanten uitvallen. Het mailtje van zaterdag
ochtend voorspelde minder goeds maar nog steeds maar met een zekerheid van
60%.
De mail van zaterdag middag was wederom minder goed waarop we, bestuur,
leden van BAC en Prins wederom gebeld hebben met Meteo groep. De
voorspellingen waren op dat moment van dien aard, windkracht 7/8 met stoten
tot 10 en hele dag regen met een zekerheid van 80%, dat wij hebben besloten
geen doorgang te laten vinden aan de GO 2020.
De afgevaardigden van de clubs hebben toen alle voorzitters benaderd van de
deelnemende A en B clubs en samen met het bestuur besloten samen te komen
om 22.30 uur in DDL voor een overleg. Hierbij zaten ook de leden van BAC, Prins
Kaaff en Lodewijk Meeuwis, voorzitter jury GO.
We hebben een en ander uitgelegd aan de voorzitters van de clubs dat rijden
geen optie was op zondag wat iedereen ook begreep. Wat dan?

Ik heb tijdens het meten bij de clubs geïnformeerd of eventueel uitstel tot half
vasten een optie was. Dit was bij de ruime meerderheid geen optie. Demonteren
waarbij alles nat en zacht is, weer aggregaten en muziek huren enz. Geen optie.
Er werd voorgesteld om op maandag of dinsdag te jureren en daarna een
prijsuitreiking te doen. Een aantal wilden dit overleggen met hun clubs en zo
zijn we uit elkaar gegaan en afgesproken op zondag 10.30 terug te zijn bij DDL
voor verder overleg.
Al snel werd duidelijk dat het weer te veel vernield had van menig wagen dat
jureren ook geen optie was. Wat dan?
Groot “verbroederingsfeest” in DDL. Zimkus zouden de afterparty organisreren
en wilde graag draaien op dit feest. We hebben de clubs gevraagd foto’s en
filmpjes in te sturen zodat we deze op de achtergrond konden tonen en de clubs
voorgesteld om hun act met lied op het podium te tonen als zij dit willen. Hier is
ruimschoots gebruik van gemaakt.
Het feest op zich is geweldig geweest. Misschien zelfs iets te druk. Mooie
bijkomstigheid was dat burgemeester Depla samen met wethouder Quaars en
9
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•

•
•
•
•

twee leden van de organisatie van de Vuelta ons bezochten om 12.30 in de
Kwibuskuil. Hij vroeg ons wat er nu te gebeuren stond en we vertelden hem van
het feest deze middag. Hij stelde zelf voor om terug te komen om een ieder toe
te spreken en een hart onder de riem te steken. Dit is hem aardig gelukt.
Vanuit de A clubs is toen het idee geopperd om De Cup uit te reiken door de
voorzitters van deze A clubs aan de grootvorst. Wij hebben daarmee ingestemd
en zo geschiede.
We hebben besloten om het prijzengeld voor de A en B per cat. op te tellen en
evenredig te verdelen naar het aantal clubs en zo uit te keren.
(Aan de verhuurder van de dranghekken moeten we € 2400.00 betalen vanwege
zijn gemaakte kosten en het late tijdstip van afbellen.
De praalwagen verzekering heeft ons het bedrag voor de zondag teruggestort.
Toiletje.nl, verhuur van de toiletten, heeft ons nog een korting van € 850.00
gegeven.)

•

We hebben geen opbrengst van de schooiwagen op zondag maar hebben de
Gemeente gevraagd om het subsidiebedrag voor de hekken, zijnde ongeveer €
8000.00, niet terug hoeven te betalen voor de extra kosten die we hebben
gemaakt en minder opbrengst van de schooiwagen. We zijn eigenlijk verplicht
het bedrag van subsidie waarvoor her dient maar wat niet gebruikt is daarvoor
terug te storten. We hebben er goede hoop op dat we dit niet terug hoeven te
storten na gesprekken met de Gemeente.

•

Ik heb in de laatste club vergadering nog vernoemt dat als de optocht op zondag
wordt afgelast er zoveel geregeld moet worden dat het niet mogelijk is deze op
een andere dag te rijden tijdens de karnavalsdagen op de manier zoals we
gewend zijn.

•

Dit zal, volgens onze inzichten, ook de komende jaren zo zijn.

•

De Grote Optocht is uitgegroeid tot een zeer groot evenement welke je niet
zomaar omgooit. Je kunt dit niet drie dagen voor karnaval of tijdens deze drie
dagen omgooien zodat er een veilige optocht door de straten kan trekken.
Er komt zoveel bij kijken dat je niet van eenieder kunt en mag verlangen dat ze
paraat zijn en/of hun materiaal paraat hebben mocht de optocht niet op zondag
gereden kunnen worden om welke reden dan ook. Je bent te veel afhankelijk van
derden waarvan je niet kunt verwachten dat ze de hele karnaval beschikbaar zijn
en van materiaal van derden wat je niet voor heel het karnaval kunt vastleggen
of reserveren.

•
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•

Opties bij verwacht slecht weer zouden kunnen zijn:
• Bij zeer slecht weer voorspellingen de optocht op woensdag/donderdag voor
karnaval al afgelasten en verplaatsen naar Half Vasten. Zodat niemand op hoeft
te bouwen en er niet of bijna geen schade aan de wagens zal ontstaan. Nadeel is
dat als het weer mee blijkt te vallen we het allemaal jammer zullen vinden.
•

Gezamenlijk naar de Markt rijden en onderweg een keer jureren, dit zou op
zaterdag middag aansluitend op de Kinderoptocht kunnen, maar ook op
maandag morgen. We leggen dan niet de gehele route af maar een deel. En
zetten de wagens op de Markt. We kunnen dit dan als optie in de vergunning
meenemen.

•

We op maandag of dinsdag op de plaats van het opbouwadres jureren en
aansluitend een prijsuitreiking plaats laten vinden in DDL.

•

De wagens zijn “teveel” gehavend dat een jurering niet mogelijk is, zoals dit
jaar.

•

We kunnen de maximale hoogtes van de wagens aanpassen zodat we meer kans
hebben de optocht bij “slecht” weer door te kunnen laten gaan.

•

Maandag 24-2;
• Diverse bezoeken op deze dag;

•

Dinsdag 25-2;
• Lampionnen optocht; prima weer en ontzettend druk, blijft populair, zeker met
aansluitend vuurwerk.
• Hierna hebben we de pomp weer in werking gesteld op de Markt.
• Steek afname in DDL. Hele drukke steekafname. Mooi afscheid van een geweldig
trio.
•

•
•

Al met al kijken wij terug op een mooi seizoen maar met een grote leegte op de
zondag. Wij vinden het enorm erg voor eenieder dat de GO geen doorgang heeft
kunnen vinden maar het kon niet anders.
Al met al hebben we dit SAMEN met de clubs en vrijwilligers goed opgevangen.
Ook voor ons is dit een leer moment geweest. Zeker m.b.t. communicatie naar
de clubs. Alhoewel dit alles is verlopen op dezelfde wijze als vier jaar geleden.
Maar toen ging het gelukkig wel door.
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•

•

•

55
•
•
•
•
•

Opmerkingen of vragen? Waarvan het doel is om er samen van te leren en er
beter van te worden voor de toekomst!

jaar 2021
Binnen het gezelschap stoppen:
De Major Domus en Nar.
Twee leden van de Rv11
Binnen de hofkapel stopt de Souza
Denk je dat is iets voor mij of ken je iemand die een van deze functies zou willen
en kunnen vervullen geef je of ze dan op bij de Sik.

•
•

Commissie 55 jaar is druk bezig met het plannen van evt. activiteiten.
Er staan leuke dingen op stapel waarvan een aantal natuurlijk afhankelijk zijn
van de Corona regels maar bij een aantal heeft Corona daar geen invloed op.

•

Er komt op onze side ook een webshop. Het is op dit moment moeilijk aan BAK
artikelen te komen. Bijvoorbeeld de vlag of sjaal. Alleen in de weken voor
karnaval zijn ze beschikbaar bij Stijlvol Stoer. We gaan er voor zorgen dat ze bij
Bier en Borrels te koop zijn en dat je ze via de webshop kunt aansschaffen.

Reglement wijzigingen:
• Wij hebben een Jeugdorde in het leven roepen voor de kinderen tot 16 Jaar.
Voorheen kregen zij ook al een BAK orde. Dit is niet in evenwicht met mensen
die er een krijgen voor jaren vrijwilligerswerk.
•

Binnen het reglement van het liedjesfestival wordt de regel: “Het lied wordt altijd
begeleid door live gespeelde muziek. Het gebruik van orkestbanden is niet
toegestaan”. Geschrapt. Dit geeft ruimte aan meerdere mensen mee te doen aan
het liedjesfestival.

•

In het reglement van de kinderoptocht hebben we bij art. 31 toegevoegd dat er
minimaal 2 volwassenen van 18 jaar of ouder de wagen dienen te begeleiden

•

Deze regel is ook toegevoegd aan art. 9 van de grote optocht. Dus als de
deelnemers van de KO aan de GO deel mogen nemen moeten ze begeleid
worden door twee volwassenen van 18 jaar of ouder.
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•

•

Art. 20 aanvangstijd van prijsuitreiking van KO stond vast op 16.30 uur. Laatste
twee jaar hebben we dat niet kunnen halen en hebben de vaste tijd van 16.30
uur eruit gehaald en we zullen dit tijdig communiceren met de deelnemers.

Corona:
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

De BAK borrel en de fotomiddag zijn komen te vervallen.
We hebben ons te houden aan de maatregelen van de overheid.
We hebben de commissies een brief, cq mail gestuurd om mee te denken om
hun activiteit met corona beperkingen te organiseren. Er komen al redelijk wat
reacties terug die we na 15 juli gaan bekijken.
Op dit moment is er nog niets te zeggen wat er gaat gebeuren.
Wie had er drie weken geleden durven dromen van alle versoepelingen die op 1
juli zijn ingegaan
Met de op dit moment geldende regels van de Overheid kunnen en mogen we
alle kjnder gerelateerde evenementen organiseren. Zoals daar zijn Brak zitting,
KO, Kreezie en piepers karnaval, jeugd feest, kindermiddag. Maar dat kan op het
moment van terug komen van het virus zo weer anders zijn.
Voor de overige evenementen zijn we nog afhankelijk van de regels van de
overheid.
We zullen samen met bouw clubs en Gemeente aan tafel moeten gaan om te
kijken naar eventuele alternatieven om de wagens te tonen aan het publiek
mochten we de optocht niet door kunnen laten gaan op de manier zoals we
gewend zijn.
Dit alles heeft te maken met de dan geldende regels. Wij zullen bij de Gemeente
in onze vergunning aanvraag, vooraf alternatieven aan moeten geven zodat zij
hierover al geïnformeerd zijn en dit kunnen beoordelen. Een vergunning
aanvraag duurt ongeveer 13 weken.
Enkele geopperde ideeën op dit moment zijn:
• Wagens op opbouw plaatsen laten staan en publiek erlangs laten
lopen.(Lind, Overveld, Brielsedreef, C D E op opritten van ander mensen
hun act uit te laten voeren. Mensen moeten met de op dit moment
geldende regels wel in “beweging” blijven.
• We zetten de wagen aan de hand van loting op de optocht route op
“strategische” plaatsen zodat de bezoekers door de straten van
Boemeldonck kunnen trekken en de wagens kunnen aanschouwen. Men
moet met de nu geldende regels ook weer in beweging blijven.
Mochten jullie nog ideeën hebben lever stuur deze dan voor 15 juli naar de Sik
zodat we deze mee kunnen nemen.
We houden de mededelingen van de overheid nauwlettend in de gaten en
houden jullie hiervan op de hoogte.
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Bijlage 2 - Presentielijst Clubvergadering 10 juli 2020
Club

Persoon

Aantal

Present

Bende van Ellende

Davy Braspenning

1

Bende van Ellende

Luc

1

Knalkoenen

Luca Weijmer

1

Knalkoenen

Luca Weijmer

1

Klepperbekken

Dennie Vissers

1

Klepperbekken

Remco Beekers

1

CV De Japjuinen

Quint vd Koedijk

1

CV De Japjuinen

Koen Dielemans

1

CV de Pruttels

Nick Beekers

1

CV de Pruttels

Bastian Romme

1

Annelies Franken

Annelies Franken

1

CV De Joppers

Edwin Boeren

1

CV De Joppers

Michael Oomen

1

Black Eagles

Nikki Meeuwissen

1

Black Eagles

Lindsy vd Riet

1

Biks Broedsel

Richard Koeken

1

CV de Nachtbraokers

Roy den Haan

1

CV de Nachtbraokers

Edwin Dekkers

1

CV De Zimkus

Robbert Luiken

1

CV De Zimkus

Bart Rutten

1

CV ut Boemeltrio & Co

Herman Emaus

1

CV ut Boemeltrio & Co

René Miezenbeek

1

CV de Lolmakers

Robert Wijnands

1

CV de Lolmakers

Thomas van Gool

1

c.v. Bende Gek!?

Martijn Oomen

1

c.v. Bende Gek!?

Stijn vd Velden

1

D'n Gerrit

Gert-Jan Bartels

1

CV De Bixe Draoke

Lars Aerts

1

CV De Bixe Draoke

Rick Brugel of vervanger

1

CV Zelden Thuis

Rolph Kavelaars

1

CV De Leutlaaiers

Jesper Jansen

1

CV De Leutlaaiers

Wouter Vissers

1

Ga Nou!

Tom van den enden

1

Ga Nou!

Jim van Mechelen

1

CV Piendraod

Lars van Campen

1

CV Piendraod

Kellie Luiken

1

CV Geen Idee?!

Tim van Opstal

1

CV Geen Idee?!

Tim van Opstal

1

CV de Ijsbrekers

Rens Houtepen

1

CV de Ijsbrekers

Mees Kavelaars

1

CV de Buksen

Mauro de Vree

1

CV de Buksen

Bart van de Klundert

1

CV Biks Genix

Nicky Rombouts

1

CV Biks Genix

Jacco vd Riet

1

CV de Dwarsliggers

Bastiaan van Aert

1

CV de Dwarsliggers

Noud de Nijs

1

CV de Boemelbende

Sanne Goos

1

CV de Boemelbende

Youri vd Wiel

1

CV de Zwabbers

Peter Houtepen

1

CV De Meelballen

Marc Berbers

1

CV De Meelballen

Willem van Mensvoort

1

CV De Vrolijke Vrienden

William Dielemans

1

CV Biks Mengmix

Jens van Bijnen

1

CV Biks Mengmix

Oscar Vonk

1

CV de Apenkoppen

Dennis

1

CV de Apenkoppen

Pim Joosen

1

CV de Knackers

Rick Klemans

1

CV de Knackers

Jasper

1

V
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V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Afgevaardigden

Mark Marijnissen

1

BAC

Michel Lammens

1

BAC

Gert Jan v Boxel

1

BIK

Theo vd Hoven

1

Bestuur BAK

John Meeuwissen

1

Bestuur BAK

Nancy Giesbergen

1

Bestuur BAK

Lars Lauwen

1

Bestuur BAK

Stan de Graaf

1

Bestuur BAK

Robbert Janssen

1

Bestuur BAK

Mark Verheijen

1

Bestuur BAK

Arjan van Gils

1
69
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