
   Optochtcomité 
    C.V. de Schinöster 

 
 
Notulen Optochtvergadering 2018 op dinsdag 16 januari 2018 in Café Nova te Schinnen. 
 
Aanwezig: Raymond Goessens (voorzitter), Prins Ron I (Goessens), Truus Passage, Frank 
Vroomen,  Caroline Schoep, Jos Otermans (Vorst C.V.), Peter Stevens, Will Larue, Marcel Meens, 
Arno Cals, Paul Oostwegel, Stef Smeets, Jeroen Heuts, Paul van de Broek, Sjef Meens, Math 
Langen, Frits Schoonbrood, Leon van Daal (notulist) 
 
Afwezig met kennisgeving: Resi Vrancken,  Jan Limpens, Math Langen, Wiel Gielen, José Goessens, 
Marij Simon, Wiel Knarren, Marcel de Jong. 
 
 

1. Opening van de Vergadering: 
Raymond opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom en begint met een 
speciaal woord van welkom voor de afgelopen zaterdag uitgeroepen Prins Ron I opent met 
een driewerf Alaaf.  
 

2. Op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen worden onder dankzegging aanvaard. 
 

3. Berichten uit het bestuur van C.V. de Schinöster. 
Er zijn geen mededelingen volgens Vorst Jos, hij geeft namens Prins Ron I een rondje. 
 

4. Optochtreglement 2018. 
Het optochtreglement mét de aanvulling van 2017 m.b.t. drankgebruik door jongeren 
(NIX18) als punt van orde wordt goedgekeurd. 
Leon geeft aan dat in samenspraak met de Jeugdkarnaval een apart optochtreglement is 
opgesteld aangezien ook hier het optochtcomité verantwoordelijk is voor de 
uitvoering/begeleiding. 
De vergadering gaat akkoord met de inhoud van het ter inzage gegeven regelement. 
 

5. Optochtroute. 
De route is hetzelfde als vorig jaar. De vergadering gaat akkoord. De benodigde 
vergunningen zijn reeds bij de gemeente aangevraagd. 
 

6. Collecte Optocht. 
De collecte voor de optocht 2018 wordt toegewezen aan de Scouting. Jeroen zal de 
definitieve toewijzing nog even terugkoppelen met het Optochtcomité. 
 

7. Kinderoptocht. 
De start is op carnavalszaterdag om 15.15 uur bij de “Noeber Beemden” De route is 
hetzelfde als vorig jaar. De Optochtcommissie is verantwoordelijk voor het 
verloop/organisatie en v.w.b. het Optochtreglement zie punt 4. 
Will zegt toe dat de Stichting Jeugdkarnaval zal proberen om enige animo voor deze 
optocht te kweken via de Basisschool. 
 

8. Vaststellen evaluatievergadering. 
De datum voor de evaluatievergadering wordt vastgesteld op maandag 12 maart 2018. 
 

9. Mededelingen (ingelast agendapunt) 
-Raymond vraagt of de wisselbekers z.s.m. bij hem bezorgd kunnen worden voor zover dit 
nog niet gebeurd is. 
-Vanaf de komende optocht zijn er nieuwe trofeeën beschikbaar, de beschikbare 
voorbeeldfoto’s worden door de vergadering zeer positief beoordeeld.  



-Raymond deelt mede dat de Jury en Begeleiders zoals gebruikelijk de dinsdag (06 
februari) vóór carnaval bijeen komen voor het laatste overleg met betrekking tot de 
optochten. 
-Medio december 2017 is er een bericht naar de verenigingen en instellingen gestuurd met 
het doel om de deelname aan de optocht te stimuleren. Directe reacties zijn er (nog) niet 
geweest. De vergadering is van mening dat persoonlijke benadering door de 
Optochtcommissie van de beoogde deelnemers misschien meer vruchten zal afwerpen en 
er kan dan ook hulp en ondersteuning in de vorm van ideeën, bouwplaats(en) en materiaal 
door de Optochtcommissie toegezegd/aangeboden worden. Raymond zegt toe dat de 
Optochtcomissie alle mogelijke hulp zal bieden bij het inhuren van een carnavalswagen 
indien men als vereniging óf buurt geen gelegenheid heeft om deze zelf te bouwen. 
-Ook wordt er gevraagd of er weer een wagen uit Sittard komt zoals het afgelopen jaar 
aangezien dit een prachtig uitgevoerde eenheid was qua wagen én grote groep.  
Raymond geeft aan dat dit meer gedaan is in het kader van het jubileum van CV de 
Schinöster en toch een kostenpost met zich meebrengt die niet ieder jaar aan de optocht 
uitgegeven kan worden, ofschoon men zelf voor huurprijs van deze eenheid géén wagen en 
groep van dergelijke kwaliteit kan bouwen. 
-Peter zegt namens de stichting VAS weer dezelfde steun toe als in 2017. 
-Wiel Knarren heeft aangegeven om na 30 jaar wegens gezondheidsredenen te moeten 
stoppen als vaste begeleider. Er wordt nu gezocht naar een vaste opvolger. Voor de 
komende optocht op maandag is er reeds een vervanger beschikbaar maar tips omtrent 
personen die geschikt zijn als vaste beveiliger van de Prinsenwagen zijn van harte welkom. 
 

10.  Rondvraag 
-Peter: De Stichting VAS beschikt over een nieuw logo en heeft dit ook op magneetplaten 
laten maken. Hij vraagt of het mogelijk is deze platen op de geluidswagen te (laten) 
aanbrengen tijdens de beide optochten. Dit wordt natuurlijk toegezegd en Peter zal zorgen 
voor de aanlevering van deze platen. 
 

11.  Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt Raymond eenieder voor zijn inbreng, wenst alle 
deelnemers een prettige carnaval en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
  
 


