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Notulen Bijzondere Algemene Leden Vergadering (BALV) 

 

Datum 3 maart 2016 

Aanvang 20.00 uur 

Locatie Zaal de Markies, Graafseweg 600, Alverna 

Voorzitter Ton Schamp 

Notulist Paco van Lent 

Aanwezig Ton Schamp, Dennis Peters, Paco van Lent, Monique van Schijndel, Joyce Willems, Paul 
Schaminee, Ed Smits, De Blauwkoppen, CV ut lupt wel, Betweters, Frank van Maasdijk, 
Kinderoptocht, Maospruvers, Maospruvers, Schuimkoppen, Sterrebosch, Urnegravers, 
Ut doet r nie toe, CV de Wozokotten, Yvonne Cloosterman, Zipje en Zopje, CV zonder 
naam, CV de Berendonckers, Prinsengroep Fout Joar, Zaal de Markies 

Afwezig (MK) Deurslurpers, Tiffany Gerrits, Mathieu Uijen 

 

 
 Opening 

o Ton opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 

 

 
 Mededelingen / ingekomen stukken 

o De Deurslurpers, Tiffany Gerrits en Mathieu Uijen hebben zich afgemeld voor deze 
vergadering 

 
 Notulen BALV 22 oktober 2015 

o Deze is akkoord bevonden. 

 

 
 Evaluatie carnaval 2016 

o Voor het seizoen 

 Wat word hier precies mee bedoeld? 
 De voorzitter geeft aan, bijvoorbeeld de informatievoorziening vanuit het 

Urnekabinet naar buiten toe voorafgaand aan het seizoen. 

 Er zijn geen op of aanmerkingen vanuit de aanwezigen 
o Proclamatie 

 De opstelling van de zaal was goed.  

 Het was een gezellige avond 
 Positieve geluiden over de invulling van de avond (lokale artiesten) 

 Buiten de kuil werd het geluid als “erg hard” ervaren. n 
o Receptie 

 Goed is goed. Er hoeft geen afterparty aan de receptie vast te zitten. 

o Jeugdproclamatie 
 Was een zeer geslaagde avond 

 Was gezellig druk 
 Er was in Sterrebosch nog een andere activiteit. Dit lag elkaar deels in het 

vaarwater. Er was een kleine loop naar het andere feest, maar het viel op de 
avond mee. 

 Blijft een lastige doelgroep om te bereiken. Er waren veel volwassenen. 

 De jeugd betrekken is zeer belangrijk. Doelgroep in de leeftijd van de middelbare 
school 
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o Bowlingtoernooi 

 Was een zeer geslaagde avond, verder geen opmerkingen 
o Naamsverandering 

 Was een geweldige avond. 

 De zaal was te klein ten opzichte van het aantal bezoekers. 
o Bezoeken bouwplaatsen verenigingen/groepen 

 Prins heeft de bezoeken als zeer leuk ervaren. De groepen hebben dit ook zo 
ervaren. 

 Prins geeft aan het jammer te vinden dat er minder aanmeldingen waren dan dit 

jaar. 
 Enkele mensen geven aan geen mail te hebben ontvangen.  

o Carnavalsmis 
 Maospruvers geven aan dat het tijdstip lastig is voor de zaterdag. De vrijdag 

wordt geopperd. 

 De mis is wel een toegevoegde waarde voor het carnaval in Wijchen en moet 
blijven vinden de aanwezigen. 

o Sleuteloverdracht 
 Inhoudelijk goed, maar te lang.  

 De jeugdprinses had vrijwel geen tijd voor een woordje.  
Dit is wel een bewuste keuze geweest vanuit het Urnekabinet, maar we kunnen 

kijken of we hier iets meer aandacht aan moeten geven. 

 Het was voor kinderen met een beperking wat te lang. 
 Blazers op het podium was een bewuste keuze dit werd door meerdere als leuk 

en fijn ervaren. 
 Tijdstip wordt ter discussie gesteld hoe anderen dit ervaren  

 We gaan kijken of de speeches kunnen inkorten, zodat we op tijd klaar 

zijn. 

o Optocht 
 Pluim aan de optocht ivm het eruit zetten van een groep. 

 Waarom werd er een wagen ingevoegd vanaf de Oosterweg? Dit is vooraf 
besloten door de optochtcommissie. 

 De tijd tussen de optocht in Alverna en Wijchen is krap. Anderen geven aan 
genoeg tijd te hebben 

 Zipje en Zopje heeft ervoor gekozen om dit jaar niet mee te doen in alverna, 

omdat ze het vervoer tussen Alverna en Wijchen lastig vinden. 
 Prijsuitreiking, was rustig, maar een keer zo druk  

 Geert Sanders geeft aan dat er bij hem wel mogelijkheden zijn. De 

optochtcommissie neemt dit mee.  
 Eventueel het strooigebied iets opschuiven (vanaf de tent) 

 Verder goed georganiseerd. 

 Prins geeft aan dat voor in de optocht rijden leuker is. 
 Gekochte wagens, mag dat in Wijchen voor de prijzen? 

 Ja in Wijchen mag dat momenteel. 

 Verkeersregelaars bij Fien was te vroeg weg. 
 Bezetting commissie 

 We hebben nog ongeveer tien personen nodig om de commissie goed te 

bezetten en de optocht nog veiliger en leuker kunnen maken. 
o Bezoeken carnaval Prins en Jeugdprinses 

 Waarom komt de Prins niet met de prijs naar de verenigingen? 

 De prins is ’s avonds niet in de Woezik geweest, daarom is er geen prijs 

naar de Woezik gebracht.  
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 Het Urnekabinet wil tevens de prijsuitreiking meer aandacht geven en ziet 

dat als het moment waarop de prijzen in ontvangst kunnen worden 

genomen.  
 Alle winnaars zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van het winnen van 

een prijs. 

 Wozokotten geven aan dat het bezoek de zaterdag kort was. Zeker gezien het feit 

dat de prins er tijdens de carnaval maar twee keer komt. 
 Blauwkoppen geven aan dat ze het jammer vinden dat de prins op zaterdag niet 

is geweest.  
 Moaspruvers, Berendonckers en Urnegravers vonden het erg gezellig. 

o Prinsengroep 

 Prinsengroep geeft aan dat ze een geweldig jaar hebben gehad 
 Afstemmen van het programma tussen de verenigingen is belangrijk, zodat je 

overal bij kunt zijn. 
 Eerste pronkzitting bij de Wozokotten was het rustig met gastverenigingen. 

 Blauwkoppen geven aan dat ze de omgang van de jeugd erg leuk en goed 

vonden 
 

 Aftredende bestuursleden 

o De voorzitter deelt mede dat Paul Schaminee en Ed Smits aftreden als bestuurslid van 
het Urnekabinet en dankt beide voor hun jarenlange inzet voor het openbaar carnaval 

in Wijchen. 
 

 Kalender Urnekabinet seizoen 2016/2017 

o 12-11-2016 Prinsenproclamatie 

o 20-11-2016 Receptie Prins van het Urnerijk 
o 25-11-2016 Jeugdprinsenproclamatie 

o 13-01-2017 Carnaval Bowling Toernooi 
o 11-02-2017 Naamsverandering 

o 12-02-2017 Carnaval van toen 

 
 Rondvraag 

o Kwaliteit Wijchense Omroep tijdens de optocht. Worden er ook andere partijen 

gevraagd voor registratie? 
 Reactie Urnekabinet: Het Urnekabinet vraagt geen partijen voor registratie. 

Dit jaar heeft de Wijchense Omroep zich gemeld evenals Wijchens Nieuws om 
langs het parcours te filmen. Zij hebben beide een registratie gedaan van de 

optocht op een vooraf afgesproken locatie. 

o Wijchens Nieuws 
 Positieve reacties over het filmpje 

o Prinsengroep 
 De maospruvers bedanken de Prinsengroep 

 

 Ton sluit de vergadering 

 
 

 
 

 
 


