
Vergadering klein comiteit 2020/03/02 

Aanwezig: Erik, Georges, Maarten, Fons, Kurt, Bart V, Peter. 

Verontschuldig : Jean, Bart H. 

 

1) Evaluatie Bal / Stoet / Vette Dinsdag 
 
Bal : Definitieve afrekening nog niet gekend, maar de voorlopige geeft een goede indicatie 
welke richting het uitgaat. We sluiten ons 56 ste bal af met een klein tekort. Dit tekort kan 
onder meer verklaard worden door het optreden van een duurdere artiest, de hogere 
aankoopprijs van alle geschonken dranken, de aankoop van de duurdere kostuums en we 
verkochten ook minder steunkaarten. We gaven dan wel weer wat minder uit aan het 
etentje dat voorafgaand aan ons bal. De locatie waar het doorging, werd ook als zeer 
aangenaam ervaren.  
 
Stoet : Is een traditionele dure maar wel een zeer plezante activiteit, die door iedereen 
gesmaakt wordt afgerond, kosten de twee stoeten waaraan we hebben deelgenomen 
ongeveer € 4000,00. Dit budget mag naar beneden, maar mag zeker niet verhoogd worden. 
 
Vette Dinsdag :  Is nog altijd een winstgevende activiteit met een relatief lage werkdruk voor 
onze leden. De editie van dit jaar gaf een netto resultaat van ongeveer € 800,00. Vooral de 
respons van de kaarters en het volleybal, waren ruimschoots voldoende. 
 
Samenvattend, groeit onze rekening met ongeveer een € 10.000,00 aan evenwel moeten we 
goed in het achterhoofd houden dat zonder een goede “ Genk wintert “ we met een deficiet 
van € 6.000,00 zouden zitten. Het goede resultaat op het winterevenement heeft wel ervoor 
gezorgd dat we dit carnavalseizoen heel wat geld naar de leden hebben kunnen laten 
vloeinen in de vorm van gratis deelname aan heel wat evenementen, aankoop van kostuums 
enz....   Op de algemene vergaderingen zal de uittredende voorzitter deze cijfers toelichten 
en meer uitleg geven en de vragen ( mochten die er zijn  ) van de leden betantwoorden.  
 

2 )   Erik en Georges gaven geruime tijd aan dat ze een stap terug willen zetten en dat er dus een 
nieuwe invulling van een aantal functies diende te komen. Na wat overleg zal het nieuwe 
bestuur er na de algemene vergadering van 2020-04-16  als volgt uitzien : 

 
Voorzitter : Fons Vangalen 
Ondervoorzitter : Bart Verstappen 
Penningmeester : Jean Olaerts 
Protocol : Maarten Vissers 
Evenementen: Kurt Kinabelen. 
 
Dit zal meteen ook het nieuw Klein Komiteit vormen, dat in zijn nieuw vorm zal afgeslankt 
worden en zo komen we ook tegemoet aan de verzuchtingen van de andere leden.  De 
bedoeling van het Klein kommiteit is dat ze de dagelijkse leiding van de Vzw op zich neemt en 
de vergaderingen van de grote groep voorbereidt en de daarop genomen beslissingen 
uitvoert.  
Na goedkeuring door de algemene vergaderingen zullen het oude en nieuwe bestuur zo snel 
mogelijk een aantal formaliteiten ( bank – statuten – ubo register enz ) vervullen. 
 



Erik geeft aan dat hij de praktische organisatie en opvolging van  het evenement “ Genk 
wintert “ ook de volgende editie (s) voor zijn rekening neemt. 
 
Georges geeft aan dat hij de praktische organisatie en opvolging  van “ Vette Dinsdag ”  
Ook de volgende editie (s)  voor zijn rekening neemt.  
 
Er  
 
Gerd engageert zich om de deelmane aan de stoeten in Genk of andere te coördineren.  
 
 

2) Hoe communiceren met de groep 
De officiële communicatie met betrekking tot de  uitnodigingen voor vergaderingen / 

deelname evenementen / polls enz. verlopen via spond.  Dit wordt eventueel aangevuld met 

een groep in whatts app “ Vrolijke Jantjes 202X. Er moet wel gekeken worden wie we in deze 

groep gaan opnemen.  

 

3) Afsluiting 18/04 
 

Zal doorgaan in het Park om 20:00 

Barbeknoeierke, heeft een aantal voorstellen gedaan gedaan : 

1 ) Klassieke bbq, € 18,30 per persoon, hierin zit het bakken niet, daarvoor moeten we nog eens 

€ 130,00 extra voor betalen. 

2) Caraïben bbq, € 22,00 per persoon, daarin is het bakken inbegrepen.  

3) Grieks buffet €18,30 per persoon, voorafgaandelijke gebakken en in bakken aangeleverd.   

De voorkeur, gaat uit naar voorstel 2. 

Iedereen die wil deelnemen betaalt een eigen bijdrage van € 20,00 per deelnemend persoon. 

Partners zijn ook welkom om deel te nemen en betalen voor deelname ook € 20,00 . Betalen is 

inschrijven.  

 

4) Vergaderlocatie 
 
Zal een poll in Spond aangemaakt worden met als deadline 2020-04-15. Volgende locaties 
komen in aanmerking :  
 
Il Momento, enkel op maandag ( sluitingsdag kan op maandag 
 
Genk vv in combinatie met Het Park, als we nood hebben aan meer ruimte .  
 
De Carré. 
 
Zaal het Park.  
 
 



Verder wordt wel al vastgelegd, dat er wat betreft seizoen 2020 – 2021 we na het bal gaan 
eten in Hut Moment en na de stoet bij Il Momento. 
 
 

5) Zaal Bal 
 

De optie Broederschool, wordt niet als wenselijk weerhouden, wegens geen enkele voorziening 

naar tappen, water, elektriciteit toe. We zullen dat vrijdag / zaterdag moeten opbouwen en 

zondag afbreken. We vrezen dat we dat weinig helpers enthousiast voor krijgen en dit trouwens 

voor een kleine meer opbrengst.  De Prijs in de huidige zaal is goed en we zijn met alles in orde. 

Conclusie we gaan niet naar een andere zaal, tot op het moment er zich een goed alternatief 

aandient dat niet enkel financieel maar ook organisatorisch een voordeel biedt. 

Bart maakt volgende evenementen / Poll in spond aan : 

 

Algemene vergadering 2020-04-16, Locatie Genk VV, uur 20:00 en nodigt de Jantjes uit. 

Agenda :  

- Evaluatie afgelopen carnavalsseizoen 

- Evaluatie van de boekhouding en bespreking van de cijfers / kwijting bestuur 

- Samenstelling bestuur / klein kommiteit 

- Toetreding nieuwe leden 

- Vastleggen vergader locatie / locatie eten na het bal / stoet / afsluitend feestje 

- Rondvraag en varia 

Vergaderlocatie einddatum  poll 2020-04-14 met als mogelijke locaties 

Carré 

Genk VV voor de vergaderingen van de Jantjes in combinatie met het Park, voor de 

vergaderingen met de dames. 

Het Park 

Il momento enkel op maandag ( sluitingsdag) 

De Jantjes beslissen en dit blijft dan voor het seizoen 2020/2021 onze vergader locatie. 

 

 

 

  


