
 

Notulen evaluatievergadering optocht 2018 gehouden op maandag 12 maart 
2018 in Café Nova. 
 
Aanwezig: Raymond Goessens (voorzitter), Paul Oostwegel, Paul van de Broek, Sjef Meens, 
Peter Stevens, Rick Zeegers, Dave Stevens, Bea Diederen, Will Larue, Leon van Daal 
(notulist). 
 
Afwezig met kennisgeving: Marij Simon, Resi Vrancken, Prins Ron I (Goessens), Jan Limpens, 
Math Langen. 
 

1. Opening van de vergadering. 
-Raymond opent de vergadering, heet iedereen hartelijk welkom en constateert verder 
dat de opkomst vrij mager is. 

 
2. Op -of aanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering op 16 januari 

2018 
-Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen en deze worden onder dankzegging 
aanvaard. 
 

3. Berichten uit het bestuur van CV de Schinöster. 
-Raymond bedankt namens de prins en de carnavalsvereniging iedereen die heeft 
bijgedragen aan het welslagen van deze optocht. 
- De datum voor Schinoas Troef in 2019 is vastgesteld op 26 januari! 
 

4. Evaluatie optocht 2018. 
-Dave en Rick geven aan dat hun groep (Dolle Dwaze) problemen hebben gehad met 
de vele geluidsmetingen en zij vonden dat er weinig toeschouwers langs de route 
stonden. 
De geluidsmetingen zijn niet met officieel geijkte apparatuur gedaan maar met een 
telefoon en dat is illegaal. 
-Leon zegt dat er door hem maar één enkele meting is gedaan en wel op de hoek 
Moutheuvellaan-Altaarstraat en dat daarin een marge aangegeven is voor wat betreft 
de geluidssterkte aan de op de wagen aanwezig DJ. 
Naderhand is door deze groep zelf het volume weer op een hoger niveau gebracht uit 
onvrede met de meting! 
-Paul van de Broek vraagt wat we in de toekomst willen met dergelijke 
groepen/wagens die bovenmatig geluid produceren en hun eigen muzikale en uit te 
beelden voorstellingen. 
De vergadering geeft aan om deze toch toe te laten met de volledige in achtneming 
van het Optochtreglement. 
Verder zegt Paul dat deelnemende wagens bij het ontbinden van de optocht op zijn 
bedrijfsterrein geparkeerd mogen worden. 
-Sjef meldt dat de optocht in zijn optiek vaak en soms langdurig stil staat. 
Raymond zegt dat dit toch altijd een probleem zal blijven door deelnemers die hun 
“spel opvoeren”. 
-Sjef vraagt waarom dat er professionele verkeersregelaars ingezet moeten worden. 
Raymond zegt dat dit voorgeschreven wordt in de gemeentelijke vergunning en de 
complexiteit van de wegafzettingen en omleidingen dermate is dat het risico te groot 
is om dit met niet-professionele mensen te doen. 



 

-Sjef zegt ook nog eens dat er inderdaad weinig toeschouwers waren. 
Truus zegt dat er vroeger ook meer cafés waren waardoor er meer mensen uit die 
lokaliteiten naar de optocht keken. 

 
5. Kinderoptocht. 

-Will geeft aan dat de Jeugdkarnaval ook geen toekomst meer ziet in de laatste twee 
jaren gehanteerde zaterdag voor de kinderoptocht. Zij willen gaan samenwerken met 
de Scouting en de basisschool om de optocht eventueel op vrijdagmorgen te houden 
met daar aan aansluitend de Zitting in de school. Indien zij meer weten omtrent de 
mogelijkheden zullen zij berichten aan de Optochtcommissie. 
Overigens is de meerderheid van C.V. de Schinöster én de Optochtcommissie 
voorstander van het terugbrengen van de kinderoptocht naar de dinsdagmiddag.  
 

6. Optochtreglement. 
Het optochtreglement blijft voorlopig gehandhaafd. 
 

7. Collecte 2019 
Gegadigden kunnen zich melden bij de Optochtcomissie. 
 

8. VAS. 
-Peter heeft momenteel geen mededelingen vanuit VAS. 
 

9. Vaststellen Openingsvergadering 2019. 
De datum van de openingsvergadering van de optocht is onder voorbehoud 
vastgesteld op maandag 28 januari 2019 

 
10. Rondvraag. 

-Paul van de Broek vraagt of er nog groepen benaderd (kunnen)worden om aan de 
optocht deel te nemen. 
Raymond zegt dat dit goed is maar met duidelijke afspraken en het Optochtreglement 
als handleiding. 
-Truus vraagt of Raymond stopt als voorzitter van de Optochtcommissie? 
Raymond zegt toe nog wel een paar jaar door te gaan. 
-Sjef vraagt of er dit jaar minder juryleden waren.  
Raymond zegt dat er sinds vorig jaar in totaal zes juryleden als zodanig functioneren. 
Vroeger waren er inderdaad acht juryleden ter beschikking. 
-Peter bedankt namens VAS de Carnavalsvereniging voor de prettige samenwerking 
met name voor het beschikbaar stellen van de geluidsinstallatie tijdens de vlaaienactie 
en het voeren van de reclamepanelen van VAS op de bus tijdens de optocht. 
-Leon zegt dat er nog steeds een vacature is als begeleider bij prinsenwagen. Voor 
2019 heeft Michael van Daal zich weer beschikbaar gesteld voor deze functie.  
De Optochtcomissie aanvaard deze toezegging met grote dank. 
 

11. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde dankt Raymond iedereen voor zijn of haar inbreng. 
 

 


