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Aanwezig: 39 personen namens Clubs, Kapellen en optochtdeelnemers. 
 

1 Opening 

Bij afwezigheid van de voorzitter (schuift later aan) opent Lars de vergadering. Een vergadering voor 
Boemeldonckers, Karnavalsvierders, Clubs en Kapellen. Vandaag gaan we vooral evalueren en 
vooruitblikken naar het Pinksterweekend. 
 

2 Terugblik 

De afgelopen maanden was het voor de BAK een bestuurlijke achtbaan, regels en omstandigheden 
wijzigde met grote regelmaat. Juist omdat we besloten hebben om te kijken wat er wel kan hebben we 
vele plannen steeds bij moeten stellen.  
 
In december hebben we - na goed overleg met de optochtdeelnemers - op 28 december 2022 besloten 
de Grote Optocht te verplaatsen naar 1e Pinksterdag (5 juni 2022). Vervolgens hebben we het vrijwel 
het hele programma wat normaal gesproken van januari tot en met het Karnaval zou plaatsvinden 
verplaatst naar de periode april t/m Pinksteren. 
 
In de aanloop naar het Karnaval zag het er naar uit dat we wel een buitenevenement konden 
organiseren. Samen met Unlimited Productions en de horeca hebben we een mooi plan ontwikkeld om 
op de Markt een festivalterrein te realiseren. Een initiatief waarvoor we nog complimenten van de 
burgemeester ontvangen hebben. Helaas kregen we twee weken voorafgaand aan het Karnaval het 
bericht dat dit initiatief niet mogelijk was en alle activiteiten zich naar binnen verplaatst moesten 
worden. Vervolgens is in twee weken tijd een nieuw programma ontwikkeld voor het 
karnavalsweekend. 
 
Op de zondag voorafgaand aan het Karnaval heeft de Kapellencommissie een inblaasmiddag voor 
kapellen georganiseerd. Een goed bezocht evenement met veel sfeer. Het volledige BAK-gezelschap 
heeft hier haar eerste bezoek van dit seizoen gebracht. Voorafgaand aan dit bezoek zijn de Jumbo 
cheques uitgereikt. 
 
In de dagen voorafgaand aan het Karnaval heeft het ziekenbezoek plaatsgevonden. 
 
Op de vrijdag van het Karnaval heeft de Karnavalsgebedsdienst plaatsgevonden. Een druk bezochte en 
mooie dienst die dit keer voor het eerst door onze eigen videocommissie live werd uitgezonden. Naast 
een volle kerk volgde ca 550 personen de dienst via deze livestream. Vervolgens heeft het volledige 
gezelschap nog een bezoek aan Boemeldonck FM gebracht. Dit bezoek vond plaats bij de bouwlocatie 
van de Zimkus. 
 
De Video- en Communicatie Commissie hebben zaterdag en zondag dagelijks een 11 uur durend 
programma met vele historische beelden van het Boemeldoncks Karnaval op het youtube kanaal 
uitgezonden. Een geslaagd initiatief wat gemiddeld door 75 personen gevolgd werd. 
 
Op zaterdagochtend heeft het gezelschap een bezoek gebracht aan de gemeente Breda. Hier heeft de 
sleuteloverdracht plaatsgevonden.  
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Op zaterdag was er ook een digitale speurtocht langs de optochtroute van de kinderoptocht. Een mooi 
digitaal interactief initiatief van de communicatie commissie waar ca 200 deelnemers aan deelgenomen 
hebben. 
 
De Prins en zijn hofdames hebben ’s middags een bezoek gebracht aan Hagedonk. Hier hebben zij een 
actieve rol gespeeld bij de boerenbruiloft die aldaar plaatsvond. 
 
In de Drie Linden vond ’s middags een jeugdfeest voor Piepers en Kreezie plaats. Ca 650 kinderen 
hebben genoten van een geweldig feest. 
 
Op Karnavalszondag heeft de Lampionoptocht plaatsgevonden. Ca 400 kinderen hebben hier aan 
deelgenomen. Dit keer geen vuurwerkshow na afloop maar hebben alle kinderen een attentie 
ontvangen. Omdat ook op de Markt steeds meer gebouwen met zonnepanelen zijn is het niet handig om 
daar vuurwerk af te steken. We hebben vervolgens een geschikte locatie, die aan de regels voldoet, 
gevonden in het Park Overbos. Helaas is op het laatste moment de vergunning ingetrokken door de 
provincie omdat de locatie te dicht bij de A16 lag. We blijven zoeken naar andere locaties voor een 
vuurwerkshow maar realiseren ons dat het steeds lastiger wordt. Zeker omdat je in een straal van 40 
meter volledig vrije ruimte moet creëren. Tips over mogelijke locaties blijven welkom. 
 
Onze complimenten aan alle vrijwilligers die dit alles in de korte tijd mogelijk hebben gemaakt.  
 

3 Vooruitblik 

In de periode van 3 april tot en met 7 juni vinden vele evenementen plaats. Het volledige programma is 
gepubliceerd op onze website www.boemeldonck.nl 
 
Nieuw 
Nieuw in het programma is dat het voor de B-clubs ook mogelijk is deel te nemen aan de open dag 
bouwschuren. Wel tijdig aanmelden bij de sik (sik@boemeldonck.nl) opdat ook jouw club in de 
publicaties meegenomen kan worden. De BAK roept de A- en B clubs op om niet alleen te focussen op de 
gezelligheid maar laat ook werkelijk zien wat je aan het bouwen bent. Bezoekers komen immers om te 
kijken naar jouw creatie! 
 
Bij wijze van proef zal dit jaar het steek afnemen plaatsvinden op het Marktplein.  
 
Het verplaatsen van het vrijwel volledige programma heeft ook geleidt tot extra uitdagingen: 
 
Opslag van wagens 
In eerste instantie waren een aantal objecten aangemeld voor stalling. De locaties waren vrij snel 
gevonden maar omdat niet alle opgegeven afmetingen overeen kwamen met de werkelijkheid was het 
vinden van geschikte locaties extra uitdagend. Uiteindelijk is het gelukt om alle aangemelde (incl. de 
later aangemelde objecten) te stallen op diverse locaties. Een bijzonder woord van dank aan de adressen 
die hiervoor hun ruimte beschikbaar hebben gesteld. 
 
Grote Optocht 
We verwachten dit jaar extra veel bezoekers bij de Grote Optocht, dit omdat we een van de weinige 
karnavalsoptochten zijn dit jaar en landelijke aandacht gekregen hebben voor de verplaatsing naar 
Pinksteren. 
 

http://www.boemeldonck.nl/
mailto:sik@boemeldonck.nl
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We gaan dit jaar het dorp afsluiten en de toegang middels toegangstickets beheersen. De ticketprijs is 
nog niet bekend maar wij gaan vooralsnog uit van het kostendekkend zijn van de prijs. Bij de afsluiting 
houden we ook rekening met bewoners en optochtdeelnemers. Omdat dit onderdeel nieuw voor ons is 
werken we samen met BUas zowel docenten als studenten en Fieldlab. Zij adviseren ons. 
 
We zijn nog op zoek naar extra parkeergelegenheden, mogelijk zijn weilanden in juni minder drassig dan 
in februari. Tips over mogelijke locaties voor het stallen van fietsen en parkeren van auto’s blijven 
welkom. 
 
Studenten van BUAS gaan tijdens de Grote Optocht een bezoekersonderzoek uitvoeren, dit om een nog 
beter beeld van onze bezoekers te krijgen. 
 
Facilitaire zaken 
In de maand Juni vinden ook vele festivals plaats. Dit maakt dat er schaarste is aan materialen. Gelukkig 
hebben we een aantal zaken als toiletten en dranghekken etc. al kunnen vastleggen. 
 
Plan B en expo 
Dit jaar zal voor het eerst volgens de principes van het “Plan B” draaiboek gewerkt worden. Dit zal niet 
volledig uitgevoerd kunnen worden omdat we alleen maar naar 2e pinksterdag kunnen uitwijken We zijn 
blij dat we mogen melden dat Remco Beekers de rol van Crisismanager op zich neemt, namens het 
bestuur sluit Thomas aan in het crisisteam. Er zijn nog enkele vacatures in dit team, wij verwachten deze 
vacatures de komende weken in te vullen. 
 
Als een rijdende optocht, bijvoorbeeld door het opsteken van Corona, niet mogelijk zijn dan willen we 
uitwijken naar het draaiboek expositie. Mocht Corona toch weer de kop op steken dan kunnen we ook 
nog uitwijken naar het draaiboek ‘expositie’, dit vindt dan op 1e Pinksterdag plaats. 
 
In beide situaties geldt: er wordt altijd gejureerd en de Cup wordt uitgereikt 
 
Afbreken 
Op de woensdag na Pinksteren zijn er 2 telescoop kranen en een manitou beschikbaar. Graag nog dit 
weekend het formulier opsturen naar BAC@boemeldonck.nl. 
Dringend verzoek aan iedereen om tijdig op het afgesproken tijdstip op de locatie aanwezig te zijn en 
alle benodigde materialen in gereedheid hebben gebracht. We moeten – mede vanwege de hoge kosten 
– de wachttijden voor de kranen tot een minimum beperken. 
 
Tegelplein en vlaggen 
Het tegelplein op de Markt wordt uitgebreid. Clubs die in aanmerking voor een tegel komen kunnen zich 
melden bij de Sik. Ook zijn er nog clubvlaggen beschikbaar, hiervoor kan je contact opnemen met 
mark@boemeldonck.nl 
 
Kinderoptocht 
Dit jaar zal als proef de route van de Kinderoptocht gewijzigd zijn. De gewijzigde route is gelijk aan de 
Grote Optocht route maar dan in omgekeerde volgorde. De route is hierdoor ca 400 meter langer dan 
normaal.  
Voor deze proef is gekozen omdat we regelmatig signalen ontvangen dat kinderen ook de Grote 
Optocht route willen lopen en we dit jaar extra publiek verwachten bij deze optocht. Hierdoor is er meer 
spreiding van publiek mogelijk.  
 

mailto:BAC@boemeldonck.nl
mailto:mark@boemeldonck.nl
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Foto- en videomiddag 
Deze middag gaat dit jaar niet door. Wel komt er weer een fotowedstrijd en kunnen liefhebbers foto’s 
en video’s via de webshop van de BAK (www.boemeldonck.shop) bestellen. 
 

4 Bouw Advies Commissie (BAC) 

• Het seizoen is begonnen met een discussie over banden. Dit heeft voor alle partijen veel 

leermomenten opgeleverd. Er is voortaan ook een bandenspecialist beschikbaar, deze kan 

advies geven over banden en heeft soms ook nog wat geschikte banden beschikbaar. 

• Dringende oproep om de werkvloer van de bouwlocatie altijd vrij te houden van objecten en 

afval. Vluchtroutes moeten altijd vrij zijn! 

• De BAC publiceert op de website het bezoekschema. Helaas heeft dit initiatief nog niet geleid 

tot het consequent aanwezig zijn van bouwers tijdens bezoeken van de BAC. Dringend verzoek 

om op de aangegeven momenten altijd bouwers op de locatie te hebben 

(https://boemeldonck.nl/bak/bouw-advies-commissie) 

• Op 20 april vindt er een overleg tussen de BAC en technische afvaardiging van bouwers plaats. 

Het doel van dit overleg is een doorkijk te maken naar de toekomst, wat zijn de ontwikkelingen? 

Wat zijn nieuwe technieken?. Ook in de toekomst geldt: veiligheid, veiligheid en veiligheid. De 

agenda van dit overleg wordt op korte termijn gedeeld met de bouwclubs. Mochten er 

onderwerpen zijn die je graag zou willen bespreken, geef het door via BAC@boemeldonck.nl 

• Aan het eind van het seizoen vindt een reguliere evaluatie plaats met optochtdeelnemers. 

• De bezoekfrequentie van de BAC aan de clubs wordt verlaagd omdat de meeste clubs al ver op 

schema zijn. Indien er vragen zijn of advies gewenst is van de BAK kan met Michel contact 

opgenomen worden. 

 

5 Praalwagenverzekering 

De condities voor de verzekering zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2020, zowel in voorwaarden als 
premie. Nadrukkelijk is aandacht gevraagd voor het aanbrengen van omheiningen op wagens op 120 cm 
hoogte bij aanwezigheid van personen op de wagen. Personen op wagens moeten gezekerd zijn. Ook op 
de wagens geldt: er moeten vluchtwegen aanwezig zijn opdat personen op de wagen ingeval van een 
calamiteit snel kunnen verlaten. 
 
Vanwege een wetswijziging moeten voortaan alle voertuigen die zich op de openbare weg bevinden 
voorzien zijn van een kentekenbewijs. Stuur dan ook de verzekeringsgegevens van de tractoren tijdig op 
naar penning@boemeldonck.nl . Zonder verzekeringspapieren is geen inschrijving voor de optochten 
mogelijk. Opvallend is dat voor de verzekering voor heftrucks geen eisen zijn gesteld door de 
verzekeraar voor een kentekenbewijs maar dat wanneer een heftruck dan toch op de openbare weg 
komt deze volgens de wetgeving wel over een kentekenbewijs moet beschikken. Heb je dat dan niet dan 
kan de politie bekeurend optreden. 
 
 

6 BIK 

• Er zijn nog voldoende kleine materialen (papier, slijpschijven etc) op voorraad 

• Aggregaten was dit jaar een probleem omdat ook op festivals vele aggregaten nodig zijn. 

Gelukkig hebben we voldoende aggregaten beschikbaar, deze komen van drie verschillende 

http://www.boemeldonck.shop/
https://boemeldonck.nl/bak/bouw-advies-commissie
mailto:penning@boemeldonck.nl
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leveranciers. Indien aggregaten afwijkende afmetingen hebben dan neemt de BIK contact op 

met de betreffende club.  

Door de krapte op de markt zijn de aggregaten dit jaar duurder. De BIK neemt deze extra kosten 

(uit haar reserves) voor haar rekening, dus de clubs betalen het eerder afgesproken bedrag. De 

brandstofprijs wordt 1:1 wordt doorberekend. 

 

7 Communicatie commissie 

Er is vanaf dit jaar een communicatie commissie. Er is een grote groep van vrijwilligers die de 
handschoen heeft opgepakt. De BAK is benieuwd wat de clubs/kapellen van de vernieuwde aanpak 
vindt. Reacties zijn welkom evenals ideeën voor te publiceren onderwerpen 
(communicatie@boemeldonck.nl). In een van de komende clubvergaderingen zal de commissie, onder 
leiding van Maartje van Hees, zich presenteren. 
 

8 Vacatures 

Er zijn enkele vacatures in de Senaat en het bestuur. Belangstellenden kunnen tot en met 31 maart 2022 
reageren. Er zijn al een aantal kandidaten, voor de functie van penningmeester mogen nog wel wat meer 
aanmeldingen komen. (zie: https://boemeldonck.nl/bak/vacatures) 
 

9 Overige mededelingen  

• De nieuwe leuze voor het 57e jaar van de BAK zal na het Pinkster weekend bekend gemaakt 

worden. 

• We vieren dit jaar dat we 22 jaar samenwerken met het Corso Zundert. Hier gaan we aandacht 

aan besteden. De BAK roept clubs en optochtdeelnemers op om zich aan te melden als 

verkeersregelaar voor het eerstvolgende Corso wat op 4 september 2022 plaatsvindt. 

 
10 Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

Na de vorige clubvergadering is door Jasper, Pim en José het initiatief genomen om voor clubs het effect 
van deze nieuwe wet te onderzoeken. Jasper geeft een korte toelichting 
 
Als je al statuten hebt dan moet je deze aanpassen. De commissie is in overleg met een notaris bezig een 
nieuw model statuut samen te stellen. Als jij als club/kapel aan dit initiatief wil deelnemen dan graag 
uiterlijk 31 maart 2022 aanmelden bij Jasper of via sik@boemeldonck.nl. 
Met de clubs/kapellen die zich aanmelden wordt contact opgenomen en het gesprek aangegaan over de 
aan te brengen wijzigingen. De formele ondertekening moet plaatsvinden door een bij de KvK 
ingeschreven bestuurslid. De doelstelling is om nog deze zomer dit traject afgerond te hebben. 
 
TIP 1: Staan jouw huidige bestuurders ingeschreven bij de KvK? Zo nee: geef de mutatie door aan de  

KVK 
TIP 2:  Zondag 27 maar 2022 is de laatste dag dat bij de KvK ingeschreven organisaties zich kunnen  

aanmelden voor het UBO register (https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/)  
 
  

mailto:communicatie@boemeldonck.nl
https://boemeldonck.nl/bak/vacatures
mailto:sik@boemeldonck.nl
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/
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11 Rondvraag / w.v.t.t.k. 

V: Wordt er gesnoeid dit jaar? 
A: Ja, op de bekende plaatsen gaat gesnoeid worden. Nog niet bekend is of ook de  

Hooglaarsestraat wordt meegenomen (redactionele noot: de Hooglaarsestraat  
maakt geen deel uit van de opgegeven snoei locaties). 

 
V: Wat is de status van de gemeentelijke subsidie voor Clubs? 
A:  Ook deze week heeft de BAK wederom nog contact hierover gehad met de gemeente. 

Ambtelijk zijn de voorwaarden niet bekend en is ons geadviseerd dit op te nemen  
met de verantwoordelijke wethouder. Dit contact is inmiddels gelegd. 

 
V: Wat is het maximum aantal toeschouwers wat toegelaten wordt bij de Grote  

Optocht 
A: Dit aantal is nog niet bekend. De berekeningen worden in deze periode gemaakt en getoetst met  

BUas en Fieldlab. 
 
V: Heeft de komst van vluchtelingen naar de Drie Linden nog invloed op het  

programma? 
A: Contact met de gemeente leert dat de Drie Linden een ‘uitwijk locatie’ is voor het  

geval twee andere locaties in Breda vol zitten. In de Drie Linden wordt dan de  
sporthal ingericht als opvanglocatie. Alle overige locaties (café en theaterzaal) kunnen we 
normaal gebruiken. 

 
W.V.T.T.K. 

• Ook dit jaar is er een BAK- en BRAK-krant verschenen, mede dankzij de inspanning van een 5-tal 

clubs en diverse leden van het gezelschap heeft iedereen tijdig deze kranten thuis bezorgt 

gekregen. 

• In de loop van de volgende week komt de digitale BAK-kaart beschikbaar. Gewone BAK-kaarten 

zijn ook verkrijgbaar bij Bier & Borrels 

• Het BAK merchandise pakket wordt binnenkort uitgebreid met zomer artikelen. 

 

12 Sluiting 

Met een woord van dank aan de aanwezigen en eenieder veel succes en plezier toewensend voor de 
komende periode is de vergadering gesloten. 
 
 

### 
 


