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Verslag Clubvergadering 12-10-2018  
 

Datum: Vrijdag 12 oktober 2018, ‘t Veehandelshuis 
 
Aanwezig: 27 Clubs  
 
 

1. Opening + welkom,  
Moment van stilte voor degene die ons ontvallen zijn de afgelopen periode. 
Speciaal welkom aan het nieuw bestuurslid Robbert Janssen. 
 
Voorstelronde: 
Er zijn veel jonge clubs die hulp willen vragen aan de oudere clubs. Het is prettig voor hen om 
te weten welke clubs er zijn en wie aanspreekpunt is.  
De clubs stellen zich allemaal voor. 

 
 Nissenhutten: 

Er is een gesprek geweest met de wethouder waar de nissenhutten ter sprake zijn gekomen. 
De gemeente gaat een controle uitvoeren. Om alle zaken hieromtrent op orde te hebben zal 
het BAKbestuur met een checklist een bezoek brengen aan de clubs met een nissenhut.  
 
Snoeien: 
Voor 24 oktober dienen wensen voor het snoeien doorgegeven te worden aan Bart Sprenkels. 
 

2. Verslag vorige vergadering   
Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen 

 

3. Financieel verslag (Lars) 
Dit is door de Penningmeester toegelicht. Het afgelopen seizoen is met een positief saldo 
afgesloten. De verschillende opbrengsten en kosten zijn toegelicht. De BAK is financieel 
gezond. 
 
Extra opmerkingen: 
De contacten met de gemeente zijn goed en worden goed onderhouden. Dit resulteert in 
medewerking aan de BAK o.a. in financiële middelen. 
 
Er wordt benadrukt dat een lid van een club wordt geacht een BAKkaart te kopen. De 
inkomsten hiervan lopen terug. 
 
Er is een andere trekker aangeschaft. Het was niet verantwoord om de huidige trekker nog te 
repareren.  
 
De Prinsenwagen wordt geheel vernieuwd. Deze is afgelopen zomer geheel gestript en er 
komt een nieuwe vooras onder de wagen. 
 
De schooiwagen wordt vernieuwd. Het huidige vervoersmiddel is in slechte staat. Het wordt nu 
een kar met trekker. 
 
Er wordt een reserve opgebouwd voor het 55e jaar bestaan van de BAK van Boemeldonck. 
 
Er wordt een reserve opgebouwd voor het vervangen van het rollend materieel. 
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BAKkaarten: 
Het aantal BAKkaarten wat wordt verkocht loopt terug. Om dit tegen te gaan wordt het idee 
geopperd om de BAKkaart te koppelen aan entree van activiteiten als clubfeest? De meningen 
zijn hierover verdeeld. Een keuze kan zijn om de kaart te verplichten.  
Wanneer meerdere leden van het gezin lid zijn van een club kan het aantal kaarten per gezin 
oplopen. 
De opmerkingen uit de clubs zullen meegenomen worden in verdere acties rondom de 
BAKkaarten. 
 
C.V. de Bixe Droake stopt met verkoop van BAKkaarten. Een nieuwe club wordt gezocht. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de Penningmeester. 
 
 

4. Mededelingen uit het bestuur en Senaatsvergaderingen: 

 

- Nancy Giesbergen is door het bestuur gekozen tot vice voorzitter. 

 

- Er is een nieuwe trekker aangeschaft. (zie punt 3). Willem Halters is de nieuwe 

Hofmachinist. 

 

- De statuten en reglementen zijn herzien. De zittingstermijn van bestuur/Senaatslid is 

gesteld op 11 jaar. Met een maximale verlenging met 5x 1jaar tot max 16 jaar. 

 

De optocht- juryreglementen zijn naar aanleiding van het overleg met de clubs uit de A-

categorie aangepast. De belangrijkste wijzigingen: 

o De minimale hoogte is gesteld op 30cm. Dit betreft de ombouw van de wagen.  

o De criteria in de jurering zijn aangepast. De beoordelingspercentages van de 4 

criteria zijn gewijzigd waardoor er meer nadruk op de wagen komt te liggen. 

o Gebruik van alternatieve materialen moeten functioneel zijn. 

o Muziek moet de wagen ondersteunen. Dit hoeft niet per definitie een nieuw 

gemaakt nummer te zijn. 

o De Jury dient na de eerste doorkomst het beoordelingsformulier met punten in te 

leveren. Hierdoor kan een jurylid deze niet meer terugkijken bij de 2e jurering. 

o Toegevoegd: Verdovende middelen zijn in de optocht niet toegestaan. 

o De cup (A en BK) kan ingenomen worden door de BAK wanneer de cup niet goed 

behandeld wordt. 

 

 

 

 

- De BAK wordt nauw betrokken bij de herindeling van de markt. Er wordt goed rekening 

gehouden met de wensen van de BAK. De plateau’s met tegels van de tegelpleinen 

dienen verplaatst te worden. De nieuwe locatie is bij de ingang voor het oude 

notariskantoor Roelen. Deze pleinen zijn bijna vol. Nieuwe tegels zullen vervolgens in het 

trouwlaantje komen te liggen. 
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Juridisch gezien is de BAK geen eigenaar meer van de kunstwerken op gemeentegrond. 

Om eigendom te waarborgen zal in overleg met de gemeentejurist het eigendom voor 

lange termijn worden vastgelegd in een recht van opstal.  

 

- De BAK heeft met 75 vrijwilligers als verkeersregelaars opgetreden tijdens het corso te 

Zundert. Dit is prima verlopen.  

 

- Er wordt door het BAKbestuur een calamiteitendraaiboek opgesteld. 
Bedrukt wordt dat het verplaatsen van de optocht niet meer mogelijk is wanneer deze op 
zondag niet door kan gaan. Wanneer de situatie zich voordoet zal het BAKbestuur 
beslissing nemen over de te nemen acties. 

 
5. BAK-rondje 

Hiervan is door de aanwezigen gebruik van gemaakt. 
 

 
6. Vooruitblik op het 53e jaar van de BAK van Boemeldonck met de leuze “Blefde 

Plakke?!”. 
a. Vacatures zijn er dit jaar alleen voor het trio en één lid van de Rv11.  

Op 14 oktober zal de Senaat zich hier over buigen. 
b. Het Liedjesfestival is op 4 november. Clubs kunnen daar ook aan meedoen.  

 
Het idee wordt voorgesteld om een liedjesavond te organiseren voor de 
optochtnummers. Dennis ligt het idee toe. Nummers uit de optocht van vorig jaar 
waren in cafe’s te horen en worden nog gedownload. Om het draaien van de nummers 
te presenteren kan een liedjesavond georganiseerd worden.  
De mening van de clubs wordt gevraagd. De reacties van de clubs zijn 
geïnventariseerd en worden meegenomen door het BAKbestuur 
 

c. Op 9 nov. vindt de Prinsenzitting plaats.   
 

d. Op 10 nov. vindt de Fietstocht plaats. Het thema voor de spellen wordt: Boerenspelen.  
De voorbereidingen liggen op schema. Het is positief dat er de laatste jaren meer 
deelnemers zijn waarvan ook veel jonge clubs. Er zullen spellen zijn bij 5 cafés. 

 

Open dag: 
De afgevaardigden gaan middels Edwin Dekkers contact opnemen met de 
deelnemende clubs met de vraag of er behoefte is aan een vooroverleg over de open 
dag. 
 

e. Het bouwadressenfeest  is 11 januari bij de Elsakker. Clubs worden verzocht om hun 
bouwadres te stimuleren hier naar toe te gaan. 
 

f. Bakzittingen. Het programma zit ver vol. Sjef van de Buys stopt als regisseur. Deze 
taak wordt overgenomen door Nikkie de Groot. Er zijn 3 lange tafelavonden. Naar de 
verdeling van de kaarten wordt goed gekeken. Het meenemen van drank en 
etenswaren is niet meer toegestaan.  

 

g. De Inschrijfmiddag grote optocht is op 2 februari bij de Pallieter. Belangrijk om bij 
inschrijving de juiste papieren mee te nemen.  
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h. Het clubfeest is op 16 februari 
 

i. Het kapellenfestival is op 24 februari 
 

j. Karnavalsdonderdag is op 28 februari 2019, zondag 3 maart 2019  is de Grote 
Optocht.  

 

 
7. Wat verder te tafel komt. 

Er zullen naar alle waarschijnlijkheid 12 A-wagens in de Grote optocht meerijden. De Top 3 
van de B-categorie komt dit jaar uit in de A.  
In de B-categorie zijn 8 a 9 deelnemers, waaronder clubs die doorschuiven uit de 
kinderoptocht. 
In de AK 6 a 7 deelnemers 
In de BK 4 a 5 deelnemers. 
 
BAC: Michel Lammens: 
Aan deelnemers wordt ook dit jaar gevraagd vooraf een constructietekening te overleggen.  
Op 26- en 27 oktober en 3- en 4 november worden bezoeken gepland. Indien een andere 
datum gewenst is dient dit aan de BAC doorgegeven te worden.  
 
Betere afstemming over bezoeken is gewenst. Het voorstel is om afspraken via whatsapp te 
communiceren.  
 
De BAC heeft nog van te weinig clubs de juiste contactgegevens om doelgerichte afspraken te 
maken. Deze gegevens dienen z.s.m. te worden doorgegeven.  
 
BIK: 
Bestellijsten zijn naar de clubs gestuurd. Hierin zijn weinig veranderingen t.o.v. vorig jaar.  
Uitgifte op zaterdag 20 oktober tussen 10-12 uur. 
Wees allen op tijd. Afrekening geschied contant. 
 
Indien producten niet de juiste kwaliteit hebben of elders goedkopers zijn dan ontvangt de BIK 
graag deze informatie. 
 
AVG: 
Er is een privacyreglement opgesteld. Daarin staat o.a. dat gegevens niet aan naar derden 
worden verstrekt.  
Voor het maken van foto’s is in het reglement opgenomen dat er door het bezoeken van de 
activiteit automatisch toestemming wordt gegeven voor het maken van foto’s . Het reglement 
is dynamisch en zal de wetgeving volgen. 
 
 

8. Rondvraag en W.V.T.T.K 
 
Brandblussers: 
Deze worden op 20 oktober vanaf 08:00 gekeurd bij Ton Ros 23 Heibloempad 2a. De 
brandblusser in de nissenhut kan geruild worden voor een gekeurde. Op 23 maart dienen 
deze weer ingeleverd te worden.  
 
Veiligheid en verzekeringen: 
Verzekeringspapieren dienen z.s.m. aan de penningmeester verstrekt te worden. 
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Nieuwe adres Penningmeester: Schoolstraat 26 
 
BAKkaarten: 
Stuur bij aankoop met de gehele club de aanvraag naar de Penningmeester 
 
Tracers: 
Deze hebben goed gewerkt. Het voorstel is om dit uit te breiden.  
Het contact voor de wagen, rode hesje, krijgen een portofoon van de BAK waardoor gerichte 
communicatie mogelijk wordt. Er kan dan sneller en adequater gereageerd worden op 
calamiteiten tijdens de optocht. 
Clubs gebruiken zelf ook portofoons. Mogelijk zijn deze gezamenlijk te huren. De BAK zal hier 
tijdens het seizoen op terug komen.  
 
De Vlooienmarkt wordt dit jaar niet georganiseerd 
 
Er zijn nog 5 vrije tegels voor het tegelplein. Belangstellende kunnen dat aangeven bij de Sik. 
 
Als clubs ideeën en meningen hebben over de onderwerpen in de vergadering dan kunnen 
deze ook na de vergadering gemeld worden bij de SIK 
 

9. Sluiting 


