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Verslag Clubvergadering 11 okt 2019 bij de Elsakker 
 

1 Opening 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij deze eerste vergadering aan het 
begin van het 54e jaar van de BAK van Boemeldonck. 

 

2 Verslag vergadering 29 maart 2019 

• Clubs mogen niet aan gemeentelijke bomen snoeien. Gemeentelijke bomen die 

gesnoeid zouden moeten worden dienen vóór 1 november 2019 aan Bart 

Sprenkels of John Meeuwissen doorgegeven te worden. Als je ca 3 weken 

voorafgaand aan het Karnaval ziet dat bomen (nog) niet gesnoeid zijn neem dan 

contact op met Bart of John, maar altijd geldt: je mag niet zelf snoeien aan 

gemeentelijke bomen; 

• De Afterparty wordt dit jaar georganiseerd door CV de Zimkus; 

• Graag nog deze maand, voorzover nog niet gedaan, doorgeven aan de Sik wie bij 

een club de verantwoordelijke is voor de constructie. Dan kan de BAC afspraken 

gaan maken voor de bezoeken; 

• De Grote Optocht start vanaf dit jaar om 13.00 uur;  

• De BAK bekijkt nog of er tijdens de Grote Optocht dranghekken moeten staan ter 

hoogte van het Veehandelshuis; 

• Er worden dit jaar GEEN opbouwkranen gefaciliteerd door de BAK. 

 
 

3 Informatie vanuit de BAK 

• We hebben 7 nieuwe vlotte dansmarietjes, de repetities verlopen heel goed; 

• Namens de bevolking zijn Dick Jonk en Addie Korsten toegetreden tot de senaat, 

zij nemen de plaats in van Kees Oomen en Cor Oomen die aan het eind van het 

afgelopen seizoen zijn teruggetreden; 

• Mark Verheijen is vanaf dit jaar bestuurslid, dit seizoen draait hij nog wel mee bij 

Winter WonderBeek maar vanaf januari 2020 ligt zijn focus geheel op de BAK. Hij 

heeft de volgende taken op zich genomen: 

o Lampionoptocht en vuurwerk 

o Marktgebeuren en Markt opbouw 

o Onderscheidingen 

o Inwendige mens 

o Zonnebloemmiddag en Teutenavond 

o Prinsenwagen 

o Beheer SBS3/ Bouwloods 

o Afval en reiniging 

• De Scouting trekt zich terug uit SBS3. Zoals bij de oprichting is afgesproken moet 

SBS3 in 5 jaar tijd de inleg van € 27.5000- terug betalen. Dit is veel geld! Om dit 

mede te financieren is bij SBS3 extra parkeergelegenheid gerealiseerd (met dank 
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aan de uitvoerder van de Markt waarvan we enkele vrachtwagens oude stenen 

hebben mogen ontvangen). Door deze extra parkeergelegenheid kunnen we bijv. 

opslag van containers faciliteren (tegen vergoeding). Wil je meer weten neem dan 

contact op met onze penningmeester Lars; 

• Er zijn 2 nieuwe huurders van SBS3 verwelkomt, de duivensportvereniging en 

BOTS (Larry Rombouts); 

• We zijn met 75 personen naar Corso Zundert geweest om het verkeer te regelen 

en daarna een hele leutige avond te vieren. Speciaal woord van dank aan 

Piendraod die met 14 personen actief waren! Met name jeugdclubs worden 

opgeroepen zich ook volgend jaar te melden. Wil je meer weten neem dan contact 

met John of Stan; 

• De actie ‘vrienden van de BAK’ was afgelopen jaar zodanig succesvol dat we 

onlangs voor al die vrienden frikadellen hebben gebakken. Inmiddels zijn er ook 

voor dit seizoen de eerste tientallen aanmeldingen ontvangen.  Wil je vriend van 

de BAK worden neem dan contact met John of Lars; 

• De BAK heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor drie nieuwe nishutten 

te weten Lolbroeken (bij fam. Kuijpers), Geen Idee (bij fam. Houtepen) en de 

Knalkoenen (bij de fam. van Ham). Zodra deze vergunning is afgegeven komt de 

gemeente op korte termijn ALLE nishutten controleren. De betreffende clubs 

worden geacht hun zaakjes netjes en goed volgens de afspraken op orde te 

hebben! 

• De reconstructie van de Markt verloopt goed. Het Boemeltje is al weer geplaatst, 

de Pomp staat er uiterlijk 11/11 en het Boemelplein zal in principe eind dit jaar 

teruggelegd worden; 

• Op zondag 17 november vindt de opening van het Herman Dirvenplein plaats. De 

BAK zal hier voltallig bij aanwezig zijn. Herman is een van onze oprichters! Dit 

plein is gelegen op de locatie van het oude Hagedonk; 

• Graag evt. bestuurswisselingen van je club direct doorgeven aan de sik. Dan blijft 

ook het logboek actueel; 

• De lascursus is inmiddels vrijwel geheel volgeboekt. Wil je nog aanmelden dan 

kan dit bij Dennis en John; 

• Vandaag is de laatste dag dat er nog kandidaten voor de BAK-vacatures 

aangemeld kunnen worden, we zijn op zoek naar twee hoflivreiers, drie leden van 

de Raad van Elf, twee hofdames en natuurlijk de Prins voor het 54 jaar; 

 

 
4 BAK rondje 

 

5 Voorlopige programma  

 

o 2 november: Liedjesfestival NIEUWE STIJL 
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Er is gekozen voor een geheel vernieuwde opzet van het liedjesfestival. 

Vindt dit jaar plaats op zaterdagavond bij Marktzicht. De deelnemers treden 

allen 1 keer op, hierna kiest de jury de finalisten. De avond wordt 

opgeluisterd door een DJ en ook bouwclubs worden en zijn benaderd om 

hun lied van afgelopen jaar ‘live’ ten gehore te brengen! 

o 8 november: Prinsenzitting 

o 9 november: Fietstocht 

o 5 januari: Voettocht 

o 10 januari: Bouwadressenfeest en Plaotjesavond 

Geef deze datum ajb ook door aan je bouwadres 

o 17, 18, 24, 25 en 26 januari: BAK-Zittingen 

o 25 januari: Inschrijven optochten bij de Swaen 

o 2 februari: Open dag Bouwschuren 

o 8 februari: Clubfeest 

o 16 februari: Kapellenfestival 

o 23 februari: Karnavalszondag 

 
6 Vooruitblik 54e jaar 

• De verwachting is dat komend jaar 10 A-clubs deelnemen, de Meelballen en BBB 

doen niet mee dit jaar; 

• We verwachten dit jaar 10 à 11 clubs in de B. Nieuw in de B zijn de Apekoppen en 

IJsbrekers die over komen van de BK en de Matties gaan wederom bouwen. 

Kiwisensatie bouwt dit jaar niet. De dag na de clubvergadering is bekend 

geworden dat de Pruttels wel gaan bouwen dit jaar; 

• Er nemen 4 BK clubs deel aan de Kinderoptocht: Buksen, Biks Genix, Knalkoenen 

en Bende van Ellende. Voorafgaand aan de optocht zal met deze clubs en een 

afvaardiging van de BAK gesproken worden om duidelijke afspraken te maken hoe 

met elkaar om te gaan; 

• De optochtcommissarissen in de Kinder- en Grote Optocht zijn met ingang van dit 

jaar herkenbaar aan de GROENE hes; 

• De BAK is al bezig met de inrichting van de nieuwe Markt, de eerste ideeën zien er 

schitterend en praktisch uit. De ingang van het wagenshowterrein wordt 

verplaatst richting het trouwlaantje; 

• De Bouw Advies Commissie (BAC) organiseert ook dit jaar weer een constructie 

cursus. De cursus vindt plaats op 24 en 31 oktober 2019 bij SBS3. Clubs die 

interesse hebben kunnen zich aanmelden bij de Sik; 

• Volgend jaar bestaat de BAK 55 jaar. Om dit extra aandacht te geven is een 

commissie bezig met het maken van de plannen. De eerste opzet ziet er 

veelbelovend uit.  
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7 Financieel verslag BAK 

Een zeer blijde penningmeester laat vol trots de cheque van de RABO Clubsupport actie 
zien. De BAK heeft vanavond een bedrag van ruim € 4.800,- in ontvangst mogen 

nemen. Dank aan alle RABObank leden die hun stemmen op de BAK hebben uitgebracht. 
 

Hierna is een toelichting gegeven over de in- en uitgaven van de BAK. De conclusie is 
dat we ook financieel afgelopen jaar met zwarte cijfers hebben mogen schrijven en de 
BAK financieel gezond is. Het bestuur blijft critisch op alle uitgaven! 

 
Tijdens de toelichting is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het belang van de BAK-

kaart. Leden van Clubs worden geacht een BAK-kaart te kopen. Immers de BAK heeft 
alleen al voor bijvoorbeeld de organisatie van de Grote Optocht een bedrag van ca 

€35.000,- nodig!  
 
Bende Gek is gestopt met de verkoop van BAK-kaarten, als er clubs zijn die dit over 

willen nemen dan kan contact opgenomen worden met Lars. Het levert je club een leuke 
extra cent op en de verkoop is nog gezellig ook! 

 
Vanuit de vergadering is de suggestie meegegeven om de Schooiwagen ook in de 
Kinderoptocht te laten rijden. Het bestuur is hier al plannen voor aan het maken. 

 
8 Wat verder ter tafel komt: 

Namens de afgevaardigden geeft Koen Dielemans een toelichting: 
 

• De Fietstocht, voor sommigen een voettocht, kent dit jaar als thema “Super 

Helden”; 

• De voorbereidingen voor het bouwadressenfeest lopen; 

• Edwin Dekkers neemt binnenkort contact met de deelnemende clubs van de Open 

Dag Bouwschuren op vanwege de voorbereidingen op de workshops (afgelopen 

jaar veel complimenten ontvangen); 

• Samen met enkele studenten wordt gezocht naar een nieuwe formule voor het 

clubfeest. Heb je suggesties geef ze dan ajb door aan de afgevaardigden. 

 
Namens de BIK geeft Theo van de Hoven een toelichting 

 

• Nieuw in de BIK is Aaron Melissen, hij vervangt Jasper Korving die afgelopen jaar 

gestopt is. Aaron is de penningmeester van de BIK; 

• De meeste prijzen blijven gelijk, het papier is overigens iets goedkoper geworden. 

Helaas zijn de laselectroden wel duurder geworden. Dit komt omdat de 

oorspronkelijke leverancier geen extra korting meer gaf. In samenwerking met 

Marco van Hassel is een nieuwe leverancier gevonden die goede kwaliteit tegen 

een aantrekkelijke prijs weet te leveren. We zullen eerst de oude voorraad op 
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maken (€ 19,- per pak) en dan beginnen met de nieuwe voorraad (€ 23,- per 

pak). Klein voordeel: er zitten meer pinnen in een pak; 

• Graag je bestellingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan Theo. Graag grote 

bestellingen direct opgeven. Immers in januari kan de BIK niet meer schakelen 

met grote partijen; 

• De bestellijsten voor de aggregaten worden op korte termijn verzonden. We 

merken op dat er NIEUWE MAATVOERING van toepassing is! Tevens het 

verzoek om critisch te kijken naar hoeveel KVA je afneemt (tips hierover tref je bij 

de toe te zenden bestellijsten); 

• De eerste grote uitgifte van materialen is op zaterdag 26 oktober 2019 bij de fam. 

Sweep aan de Overveldsestraat tussen 10.00-12.00; 

• Voor kleine uitgiftes kan steeds op dinsdagavond van 18-20 uur en op zaterdagen 

van 10-13 uur.  Voor overige tijden eerst altijd bellen naar Toon Sweep. 

 

Tot slot:; in Ontspoord is onlangs een suggestie gedaan of er nog meer behoefte aan 
uitwisseling en/of aankoop is? Op de vraag of dit herkend wordt komen vanuit de 

aanwezigen helaas geen reacties (of het moet zijn dat de Japjuinen voorstellen 

gezamenlijk bier in te kopen      ) 

 
 

Namens de BAC geeft Jac van den Boer een toelichting; 
 

• Geconstateerd is dat niet alle bouwclubs over het handboek Veiligheid beschikken, 

mocht je dit niet hebben dan graag melden bij de Sik; 

• Indien clubs dit wensen kan het handboek Veiligheid ook digitaal beschikbaar 

gesteld worden; 

• Nieuw in het handboek Veiligheid is de informatie omtrent electra; 

• De BAC start met haar rondes op 25/26 okt en 1/2 nov. De data worden tijdig 

gepubliceerd op www.boemeldonck.nl (rubriek <BAK> <Bouw Advies 

Commissie>); 

• Dringend verzoek aan de clubs om tijdig de constructie tekening beschikbaar te 

hebben, geef ook aan de Sik door wie namens jouw club de constructie 

verantwoordelijke is; 

• Op 26 oktober worden bij Toon Ros (Heibloempad) de brandblussers gekeurd. Nog 

aanwezige brandblussers moeten dan omgewisseld worden. Benadrukt is dat 

brandblussers tot het takenpakket van de BAC behoort en niet bij de BIK! 

• Zoals eerder al aangegeven: komend jaar is er vanuit de BAK geen opbouwkraan 

beschikbaar; 

• Voor de kraan bij het afbreken geldt: max 1,5 uur per club is er een kraan 

beschikbaar. 

 
 

9 Rondvraag 

http://www.boemeldonck.nl/
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• De mailing voor de BAK-kaarten is inmiddels aan de clubs verzonden. Graag de 

lijsten z.s.m.,  ingevuld, retour sturen naar Lars; 

• Graag de papieren voor de verzekering z.s.m. , ingevuld, inleveren bij Lars.  

• Brandblussers die aan clubs worden uitgeleend moeten uiterlijk zaterdag 7 maart 

2020 ingeleverd zijn bij Toon Ros. Voor iedere niet ingeleverde brandblusser zal € 

100,- ingehouden worden op het uit te keren prijzengeld van de betreffende club; 

• Zorg dat je ALTIJD met meerdere personen tegelijk in een bouwschuur bent. 

Mocht er iets vervelends  gebeuren dan kan je elkaar direct helpen. Veiligheid 

voor alles! 

• Ook dit jaar zal de BAK de kosten voor de praalwagen verzekering voor haar 

rekening nemen. Wat hier exact in zit is uitgevraagd en wordt gecommuniceerd 

met de clubs.  Meldt altijd direct bij Lars als er wijzigingen zijn in verband met 

tractoren! Immers wat niet bekend is is ook niet verzekerd! Geef ook per keer 

door welke tractor je inzet voor de kinderoptocht, Grote Optocht en wegrijden 

Wagenshow. 

• De verzekering geldt alleen voor A-B, AK en BK wagens, voor de overige 

deelnemers geldt in principe de eigen aansprakelijkheidsverzekering. Wel heeft de 

BAK ook een eigen evenementenverzekering afgesloten. 

• De BAK communiceert veel per e-mail met de clubs, met name de voorzitter en 

secretaris worden geacht hun mailbox frequent te checken op nieuwe mails. De 

BAK onderzoekt op dit moment de mogelijkheden van bijv. whatsapp; 

• Het kan zijn dat tijdens het Karnaval het kerkplein gesloten is voor de wagens van 

de geluidstechniek. Dit vanwege de aanstaande verbouwing van de kerk. Clubs 

die hier wagens hebben staan tijdens de grote optocht worden verzocht dit z.s.m. 

door te geven aan Stan. De BAK gaat op zoek naar alternatieve locaties. 

 
 

10 Sluiting 

Onder dankzegging voor de aanwezigheid en inbreng is de vergadering, onder het genot 

van een extra BAK-rondje, gesloten. 
 
 

 
 


