
   Optochtcomité 

    C.V. de Schinöster. 

 
 
Notulen Optochtvergadering 2020 op Maandag 20 januari 2020 in Café Nova te Schinnen. 
 
Aanwezig: Raymond Goessens (voorzitter), Leon van Daal (notulist), Prins Brian Ie, de adjudanten 
Romano en Jordy, Vorst Jos (Otermans), Paul Oostwegel, Paul van de Broek (CV), Tim Jongen, Bea 

Diederen, Lisette Goessens, José Goessens, Jeroen Heuts, Sjef Meens, Math Langen, Truus 
Passage, Mitch Wessels, Frank Vroomen, Marcel de Jong, Frits Schoonbrood, Peter Stevens (VAS), 
Caroline Schoep, Marjon Nijssen, Jos Cals, Arno Cals. 
 
Afwezig met kennisgeving: Michael van Daal, Jan Limpens, Stef Smeets. 
 

 
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 Brian Ie en zijn 
beide adjudanten Jordy en Romano en roept op dit drietal een driewerf Alaaf uit. 
 

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

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de evaluatievergadering van 26 maart 
2019 en ze worden onder dankzegging aanvaard. 
 

3. Berichten uit het bestuur van C.V. de Schinöster. 
Vorst Jos geeft namens Prins Brian Ie een rondje. 
 

4. Optochtreglement(en) 2020. 

In de evaluatievergadering van 2019 is het idee naar voren gebracht om de prijzen van de 
categorie grote wagens bij een deelname van drie wagens of minder te verdelen onder de 
grote groepen. Na een discussie met daarin de diverse voor- en tegenargumenten is 

besloten om niets te veranderen en alles bij het oude te laten.  
De beide regelementen worden goedgekeurd. Eventuele noodzakelijke aanpassingen die 
voorvloeien uit de door de gemeente verleende vergunningen zullen met toestemming van 

de vergadering alsnog vóór de optochten worden opgenomen en bekendgemaakt. 
 

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 2020 is toegewezen aan Fanfare Sint Caecilia. 
Truus zorgt voor de contacten binnen de fanfare. Leon geeft de mogelijkheid aan tot het 
afspelen van een reclameboodschap voor deze collecte op de geluidswagen aangezien dit 
vorig jaar heel goed gewerkt blijkt te hebben. Indien de fanfare deze mogelijkheid wil 
benutten kunnen zij contact opnemen met Leon. 
 

7. Kinderoptocht. 

-De route voor de optocht blijft hetzelfde. 

De bassischolen zullen evenals vorig jaar bezocht worden door de Prins en zijn gevolg om 
weer wat animo te kweken voor de kinderoptocht en de Schinnense carnaval in zijn geheel. 
 

8. VAS. 
De Optochtcommissie kan weer rekenen op de bijdrage van de Stichting VAS ten behoeve 

van de optocht. Raymond dankt de stichting heel hartelijk voor deze welkome 
ondersteuning. 
 
 
 
 



9. Vaststellen evaluatievergadering. 

De datum voor de evaluatievergadering wordt vastgesteld op: Maandag 23 maart 2020 om 

20.11 uur in Café Nova. 
 

10.  Rondvraag. 
-Raymond vraagt de winnaars van de wisselbekers om deze zo spoedig mogelijk aan hem 
te retourneren. 
-Sjef komt terug op de aangegeven problematiek van en met de verkeersregelaars in 

2019.  Met name verkeer wat in de optocht terecht komt, door o.a. slechte afzettingen, 
blijft een gevaar vormen voor de deelnemers. 
Raymond geeft aan dat dit besproken zal worden met de eigenaar van de leverende firma.  
-Sjef vraagt ook of de optochtcommissie c.q. CV de Schinöster reeds een balletje 
opgeworpen heeft bij de gemeente omtrent een eventuele verlegging van de optochtroute 
met name om de saaie stukken in de huidige route te vermijden. 

Raymond zegt dat dit reeds voorzichtig bij de gemeente aangegeven is maar dat 
vooralsnog niets gewijzigd kan worden en dit waarschijnlijk nog wel wat voeten in de aarde 
zal hebben. 
-Peter heeft weer geen kopij ontvangen vanuit de CV voor het Schinösterke. 
Raymond zegt dat deze berichtgeving via Marcel geplaatst is. 

Paul zegt dat deze berichten niet vanuit de CV gedaan worden aangezien zij zich niet met 
de organisatie van de optocht bemoeien.  

Raymond/Leon zeggen toe dit in de toekomst richting VAS te verzorgen. 
-Leon vraagt of Mitch zijn echtgenote Claudia wil vragen om haar toezegging gevolg te 
geven om in de ouderraad van de basisschool de deelname aan de kinderoptocht te 
promoten en dit terug te koppelen aan de optochtcommissie. 
Mitch zegt toe dit te vragen. 
 

11.  Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, bedankt Raymond iedereen voor zijn/haar inbreng, wenst 
alle deelnemers een heel plezierige carnaval en sluit de vergadering. 
 
 
 
 

 
  

 


