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Er zijn ca 50 leden van Clubs en optochtdeelnemers aanwezig, enkele clubs hebben zicht 

afgemeld. 

 

1 Opening  

Welkom bij deze wederom speciale versie van de clubvergadering. Fijn dat er een grote 

opkomst is. 

We hopen dat in de komende periode de situatie beheersbaar blijft en dat we een normaal 

programma kunnen gaan draaien. Voor eventuele impact van de maatregelen zijn we, 

parallel aan het reguliere programma, een samenwerking aan het opzetten met de BUAS / 

Fieldlab in Breda zodat we ons hierop zo goed als mogelijk kunnen voorbereiden. 

John, Lars en Arjan hebben zich afgemeld voor de vergadering i.v.m. (werk)afspraken. 

 

2 Terugblik seizoen 2020/2021  

We beginnen met de terugblik op het afgelopen seizoen, een zeer bijzonder seizoen dat de 

boeken in zal gaan als het eerste karnavalsjaar van Boemeldonck zonder een Grootvorst en 

met een zeer beperkt aantal openbare activiteiten. 

Via verschillende kanalen is inmiddels de Napraotkrant gedeeld waarin in detail beschreven 

staat hoe het afgelopen seizoen is verlopen in Boemeldonck. Enkele bijzonderheden 

benoemen we: 

Einde seizoen 2019-2020 

Karnaval 2020 was maar amper afgelopen of op 4 maart 2020 verscheen het bericht: 

“Coronavirus in Prinsenbeek” op Prinsenbeeknieuws.nl. Het begin van een nieuw tijdperk in 

ons dorp, dit een abrupt einde van het seizoen 

Gevolgen voor karnaval in Boemeldonck 

• Alles onzeker 

• Denktank impact Corona optochten 

• Door snelle Corona ontwikkeling eind september 2020 viel helaas het besluit dat er 

in 2020/2021 o.a. geen Prins en programma kon komen 

Initiatieven voorafgaand aan karnaval: 

• Monopolyspel in samenwerking met de Jumbo 

• Jubileumboek 55 jaar BAK van Boemeldonck  

• Foto puzzeltocht (5000+ keer gedownload) 

• Goud van Oud – 6-delige serie door de Kapellencommissie die het karnavalsgevoel 

echt op gang heeft gebracht 

• Boemelquiz 5.5 

https://www.yumpu.com/nl/document/read/65695265/napraetkrant-2021
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• BAK & BRAK krant zijn verschenen  

BKV  

Na officiële afgelasting van de optochten zijn veel bouwers samen aan versierselen / kleine 

bouwwerken gaan werken waarmee Boemeldonck tijdens karnaval zijn charme heeft 

behouden. De aanloop met BKV TV is erg goed ontvangen. De verbroederingsboom op de 

Markt met 150+ vlaggen maakte het geheel af. Jammer dat de uitgezette ‘speurtocht’ langs 

de bouwwerken niet door mocht gaan van de gemeente. 

Initiatieven tijdens karnaval 

• We zijn gebruik gaan maken van livestream, dit is zo goed bevallen dat we dit in de 

toekomst meer willen inzetten 

• Ruim 30 uur BAK TV vanuit Marktzicht 

• Hagedonk & Zonnebloem – met kleine expositie, taartje en attentie 

• Digitale BAK kaart. Door de beperkingen konden we niet langs de deuren en is met 

succes de digitale BAK-kaart geïntroduceerd. Dit willen we, in combinatie met de 

bestaande BAK-kaart, zeker vasthouden.  

Ondanks dat we dus een zeer bijzonder seizoen achter de rug hebben, is er best het e.e.a. 

georganiseerd en is er binnen de mogelijkheden op bescheiden schaal karnaval gevierd. 

 

3 Denktank Afgelastingen  

Zoals in evaluatievergadering met de clubs van het seizoen 2019/2020 is afgesproken gaan 

we samen op zoek naar de impact van het niet doorgaan van de Grote Optocht. Er is een 

denktank Afgelastingingen samengesteld. Zij hebben als opdracht: “Ontwikkel een 

draaiboek hoe Grote Optochtdeelnemers en BAK kunnen handelen ingeval van (verwachte) 

afgelasting van de Grote Optocht door weersomstandigheden. De opdracht krijgt als 

werktitel: ‘Plan B Grote Optocht’. Focus hierbij met name op het proces voor de 

besluitvorming en communicatie” 

Inmiddels is de denktank van start gegaan en zal zodra er een concept draaiboek is dit 

toetsen met de optochtdeelnemers. Vanuit een van de groeperingen is de volgende vraag 

gesteld:  “Als we genoodzaakt zijn de Grote Optocht af te gelasten willen de 

optochtdeelnemers dan wel/niet een gezamenlijk feest?” Gehoorde reacties: 

• Een feest is leuk 

• Een feest kan niet handig zijn omdat clubs tijd nodig hebben voor eventuele reparatie 

aan bouwsels 

• Verzoek van de Stg. Drie Linden: prima om iets te organiseren maar denk goed na 

over het maximeren van de toegang. 
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Het BAK-bestuur wil het draaiboek aan het begin van het seizoen 2021/2022 ter 

besluitvorming voorleggen aan de senaat. Dit om vroegtijdig helderheid te geven aan 

optochtdeelnemers.  

Vanuit de leden van de denktank is toegevoegd: 

• Er zijn zorgen omtrent de haalbaarheid van de planning (zomerperiode) 

• Graag als optochtdeelnemers nu al nadenken over de vraag: “Ben je, ingeval van 

afgelasting op zondag, bereid/beschikbaar om met halfvasten deel te nemen aan de 

Grote Optocht?” 

 

4 BAK Rondje  

Proost 

5 Update Afgevaardigden van de Clubs  

Op basis van de feedback tijdens de vorige clubvergadering, de denktank Corona en de BKV-

activiteiten, zijn de afgevaardigden van de clubs aan wat nieuwe initiatieven begonnen. 

Namens de afgevaardigden geeft Koen een toelichting op deze initiatieven: 

• Afgevaardigden maken rondje langs de clubs voor kennismaken en uitvragen 

behoeften 

• Er komt per club 1 vaste aanspreekpunt bij de afgevaardigden 

• Wat nu al opvalt is dat bij bouwers er een behoefte is aan een iets andere invulling 

van de BAC, er is een voorkeur om met een vaste contactpersoon te werken. Deze 

vraag wordt door het bestuur met de BAC besproken 

• Een overzicht van alle bevindingen en welke afgevaardigde aan welke club 

gekoppeld wordt volgt binnenkort 

• Er is veel geleerd de afgelopen jaren en we gaan nog meer en duidelijke 

communiceren. 

• Er wordt aangegeven dat het goed is om met deze inbreng vanuit de clubs de agenda 

op te bouwen zodat we een dynamischere vergadering krijgen. 

 

6  Vooruitblik 56e jaar  

Communicatiecommissie: 

Op basis van de feedback en de gesprekken met diverse personen binnen Boemeldonck, de 

ervaringen van de communicatie met de clubs, leeftijdsgroepen en bezoekers etc. is 

besloten om een specifieke communicatiecommissie op te zetten.  

Deze communicatiecommissie wordt opgezet in overleg met Ward Monnee en Addie 

Korsten en gestart met definitie van Boemeldonck en de Missie van de BAK. Vanuit de 

Missie van de BAK wordt de huisstijl doorgelicht en consistent gemaakt. Deze huisstijl zal de 

basis vormen voor alle communicatie binnen Boemeldonck: zowel de website, emails, 
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posters, social media als eventueel nieuwe kanalen (bijv. BAK APP) zullen vanuit de huisstijl 

worden opgezet. 

Er zijn al diverse namen genoemd om verschillende onderdelen van de 

communicatiecommissie te ondersteunen, maar gezien de specifieke achtergrond en snelle 

ontwikkelingen hopen we ondersteuning te krijgen uit alle leeftijdslagen van Boemeldonck. 

• De actie Vrienden van de BAK in 2020/2021 was wederom een groot succes, de 

vrienden worden uitgenodigd om langs te komen bij het frikandellen bakken op 4 

september a.s. 

• Dringende oproep om te checken of de juiste contactpersonen van clubs in het 

logboek staan, graag doorgeven aan sik@boemeldonck.nl of stan@boemeldonck.nl 

• Op 5 september 2021 vindt het Corso plaats. Ook wij gaan weer met een grote groep 

vrijwilligers het verkeer regelen, aanmeldingen zijn nog steeds welkom 

(sik@boemeldonck.nl) 

• We willen het 55-jaar bestaan van de BAK toch nog een beetje vieren, dit doen we 

samen met de Stichting De Drie Linden in het weekend van 26-27-28 november a.s. 

• Daarnaast zijn we bezig met een kunstwerk ’55 jaar BAK’ dat we in november 2021 

willen presenteren 

• De BAC heeft de BAK dringend geadviseerd het onderstel van de Prinsenwagen te 

herzien. Mede met dank aan enkele enthousiaste bouwers is inmiddels een groot 

gedeelte van het onderstel geheel vernieuwd 

• Aan het eind van het seizoen 2021/2022 neemt Stan afscheid van de BAK als 

bestuurslid. Wij zijn op zoek naar opvolging 

• In het gezelschap zijn er de volgende vacatures: 

o 2 leden Raad van Elf 

o Hofnar 

o Major Domus 

o Hoffotograaf 

• De oproep voor dansmarietjes heeft 43 reacties opgeleverd, komende week komen 

deze meisjes op auditie 

• De merchandise wordt onder meer uitgebreid met een raamsticker (55 cm) van: 

 
• Ook komend seizoen zijn er weer een aantal jubilea. Op dit moment zijn bekend: 

o 55 jaar cv de Vetkluivers 

o 44 jaar cv de Wandberen 

o 33 jaar cv de Guppen  

o 33 jaar cv Balken  

o 33 jaar cv de Kwêkers  

o 33 jaar cv de Zandschuivers 

mailto:sik@boemeldonck.nl
mailto:stan@boemeldonck.nl
mailto:sik@boemeldonck.nl
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o 33 jaar d’n Gerrit 

o 22 jaar cv de Krakelingen (eigenlijk afgelopen jaar al) 

o 11 jaar de Apenkoppen 

o 11 jaar Boemeltrio & Co 

Wij hopen om na de vakantieperiode te kunnen starten met een ‘normaal’ seizoen want: ‘Ut Kriebelt 

as vanouds’. 

 

7  Rondvraag  

V: Is er al zicht op wat we met 11/11 gaan doen? 

A: Wij gaan uit van een normaal programma maar mochten er beperkingen van toepassing 

zijn dan gaan we, mede op basis van de resultaten van de samenwerking met BUAS en 

fieldlab, op zoek naar oplossingen. 

 

V: In het optochtreglement is opgenomen de verplichting voor dubbellucht. Is er nog 

ruimte voor discussie? 

A:: De aanleiding voor deze wijziging is dat we zien dat steeds vaker een grote belasting 

van de vooras plaatsvindt en het jaar 2020/201 was een overgangsjaar. Gegeven de 

discussie tijdens de vergadering komt het bestuur z.s.m. terug op de vraag of er nog ruimte 

is voor discussie. 

 

V: Blijven de prijzen van de BIC gelijk en stijgt het prijzengeld (alles is fors duurder 

geworden)? 

A: De vergadering die we nu hebben is qua opzet gelijk aan de evaluatievergadering met 

Clubs die normaliter in maart van een jaar plaatsvindt. Deze vraag heeft betrekking op de 

begroting van het nieuwe seizoen. Zodra de nieuwe begroting is vastgesteld door de senaat 

komen we hierop terug. 

V: De afgevaardigden organiseren jaarlijks een 4-tal evenementen: Clubfeest, Fietstocht, 

Bouwadressenfeest en Open Dag Bouwschuren. Als er Boemeldonckers zijn die hierbij graag 

actief aan bijdragen dan graag contact opnemen met de afgevaardigden. 

A: - 
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V: Vanaf 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking 

getreden is dit bekend bij de BAK en kunnen clubs hierover geïnformeerd worden eventueel 

in combinatie met informatie over verzekeringen? 

A: Het bestaan van deze wet is bekend bij de BAK en leidt op korte termijn niet tot 

aanpassingen in de reglementen. Daar de wet een overgangstermijn kent van 5 jaar is 

besloten om in de zomer 2021/2022 uitvoerig onderzoek te doen in deze.  De BAK zal nog 

een themabijeenkomst organiseren voor clubs over deze wetgeving.  

 

8  Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde en iedereen een fijne vakantie wensende is de vergadering 

gesloten. 

 

### 

 

 

 


