
 

Notulen evaluatievergadering optochten 2019 gehouden op dinsdag 26 

maart 2019 in Café Nova. 
 

Aanwezig: Raymond Goessens (voorzitter), Arno Cals, Marcel, de Jong (VAS), Roel Vliegen, 
ZHL Prins Frans I, Bea Diederen, Truus Passage, Caroline Schoep, Math Langen, Paul van de 
Broek (CV), Veronique Jongen, Claudia Wessels, Paul Oostwegel, Leon van Daal (notulist).  
 

Afwezig met kennisgeving; Jos Cals, Michael van Daal, Sjef Meens, Marion Nijssen, Stef 
Smeets, Resi Vrancken. 

 
1. Opening van de vergadering. 

-Raymond opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering op 28 januari 

2019. 
- Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen worden door de vergadering onder 

dankzegging van de voorzitter aanvaard. 
 

3. Berichten uit het bestuur van CV de Schinöster. 
-Paul zegt dat het een prima en mooie optocht was en de carnavalsvereniging dik 
tevreden is over het gehele verloop.  
-De collecte voor de stichting “Oos Erfgood” heeft de hoogste opbrengst gehad die ooit 

gehaald is en het totale bedrag was € 1005,-. De reclameboodschap op de 

geluidswagen heeft een goede uitwerking gehad aangezien de gulle gevers langs de 
route al grotendeels hun bijdrage gereed hadden. 
-Het programma voor 2020 is (nog) niet bekend. Carnavalszondag 2020 valt op 23 
februari 2020. 
 

4. Evaluatie optocht 2019 

-Optocht was kwalitatief goed en is over het algemeen prima verlopen. Prins Frans 
geeft aan zich geweldig geamuseerd te hebben en vond met name de reacties van de 
kijkers langs de route hartverwarmend. 
-Ook voor wat betreft de weersomstandigheden hebben we ontzettend veel geluk 
gehad. 
-Raymond geeft aan dat de uitslag door een technische storing langer op zich heeft 
laten wachten en de CV had dit wat eerder moeten communiceren naar de deelnemers 

in ’t Schöpke. 
-Ook heeft de optocht weer diverse keren stilgestaan hetgeen toch een herhaling van 

zetten betreft t.o.v. van andere jaren en in feite niet uit te bannen is. 
-De route verleggen met als start in Hegge is momenteel (nog) geen optie i.v.m. de 
aanwezigheid van de spoorlijn. 
-De verkeersregelaars hebben hun taak niet echt optimaal uitgevoerd en er wordt 
getwijfeld aan hun deskundigheid. Dit zal met hun besproken worden. Overigens is het 

niet te voorkomen dat auto’s, scooters enz. in de optocht belanden. 
 

5. Kinderoptocht. 
-Iedereen is blij met het feit dat deze optocht weer op dinsdag gehouden is. De 
belangstelling en deelname was heel goed. Zeker omdat er toch ook weer elementen 
meedoen die maandag in de grote optocht zijn meegegaan. 



 

-De Prins en zijn gevolg hebben vóór de carnaval een bezoek gebracht aan de 
basisschool hetgeen een hele goede indruk gemaakt heeft op de kinderen. Ook diverse 
leerkrachten waren hier bijzonder van gecharmeerd en hebben reeds te kennen 
gegeven dat er getracht word om volgend jaar te proberen de kinderen enthousiast te 

maken om aan de optocht deel te nemen. Claudia geeft aan om dit weer aan te 
kaarten in de komende vergadering van de Ouderraad en de uitkomst terug te 
koppelen naar de C.V. 

 
6. Optochtreglement. 

-Er zijn geen wijzigingen geweest. Wel wordt er voorgeslagen om de Prijscategorie van 
de wagens aan te passen omdat bij de deelname van 2 wagens deze prijzen 

automatisch worden uitbetaald. 
Voorstel: De prijzen in de categorie grote wagens (4x1,50 m.) worden pas toegekend 
als er minimaal 3 (drie) eenheden in deze categorie zijn ingeschreven. Is dit niet het 
geval dan worden ze toegevoegd aan de eenheid: Grote Groepen. (voorstel ter 
goedkeuring opnemen in deelnemersvergadering van 2020) 
De vergoedingen in alle categorieën blijven vooralsnog ongewijzigd. 
 

7. Collecte 2020 
-De collecte voor 2020 is toegewezen aan Fanfare Sint Caecilia. 
 

8. VAS. 

-Marcel geeft aan dat op de vergoeding voor het jaar 2020 door de stichting VAS weer 
gerekend kan worden. 

 
9. Vaststellen Openingsvergadering 2020. 

-De datum van de openingsvergadering van de optocht in 2020 is nog niet 
vastgesteld. 

 
10. Rondvraag. 

-Arno zegt dat de communicatie bij de optochtcommissie veel beter verliep door het 

gebruik van de portofoons (ondanks enige aanvankelijke technische 
gebuikersproblemen). 
-Prins Frans geeft nogmaals aan dat hij een geweldige optocht heeft gehad en spreekt 
zijn hartelijke dank uit aan iedereen die hieraan, op welke wijze dan ook, zijn of haar 
medewerking/bijdrage heeft verleend. 
-Leon zegt dat de prinsenwagen, ondanks andere afspraken, reeds binnen zeer korte 
tijd werd opgehaald bij Canisius. Paul en hij konden ternauwernood nog de aanwezige 

spullen van deze wagen halen. 
 

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

 


