
DE KRONKELOAR
Informatie bulletin van carnavalsvereniging Oldeclooster (september 2017)

In deze Kronkeloar willen wij u onder
andere informeren over:

 Jaarvergadering
 Oldeclooster gaait lös
 Lidmaatschap
 Bericht van de Prins

Naast de Kronkeloar staat er ook veel
informatie op onze website. Wij
verwijzen u daarom graag naar
www.oldeclooster.nl.

BERICHT VAN UW VOORZITTER
Beste Carnavalsvrienden.
De Kronkeloar. Dat betekent, dat dit jaar weer
voorbij is voor de vereniging. Ook dit jaar
sluiten we af met de jaarvergadering op
vrijdag 6 oktober.

De jaarvergadering is voor alle leden en ook
dit jaar is iedereen weer van harte welkom om
20.00 uur in het Kronkelhoes.

Net als bij veel verenigingen is de
jaarvergadering een niet echte druk bezochte
avond, wat natuurlijk best jammer is. Omdat
we graag allerhande zaken bespreken en de
begroting tonen voor het komende jaar. In
deze begroting zit natuurlijk het geld van de
leden, dus ‘uw’ geld om het maar kort te
zeggen. Het lijkt ons logisch, dat u wilt weten
waar we het aan besteden en wat voor ons
nog belangrijker is of het in uw ogen goed
besteed wordt.

Ons doel is eigenlijk al jaren hetzelfde, het
organiseren van het carnaval in Kloosterburen
voor iedereen, dus een zo laag mogelijk
lidmaatschapsgeld is en blijft belangrijk.
Natuurlijk krijgen we wel meer dan eens
goede tips en ideeën over het carnaval in het
algemeen en zeker ook de zaterdagavond
wordt vaak besproken, zo aan de bar, tijdens
één van onze gezellige avonden.

Maar we zien de jaarvergadering als een
geschikt moment om uw mening te uiten en
voor ons de kans om het één en ander uit te
leggen, dus grijp uw kans en deel uw mening
op de jaarvergadering op vrijdag 6 oktober.

Ook dit jaar is er weer een bestuursverkiezing
en zou u zich kunnen melden om zitting te
nemen in het bestuur van de vereniging.
Daarnaast blikken we vooruit op het komende
jaar.

Namens het bestuur.

Erik Werkman, voorzitter

JAARVERGADERING

Het bestuur nodigt hierbij alle leden van
de carnavalsvereniging uit om aanwezig
te zijn bij de jaarvergadering op 6
oktober 2017.
De vergadering begint om 20.00 uur in
de grote zaal van het Kronkelhoes.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Notulen vorige vergadering (07-10-

2016)
4. Verslag van de secretaris
5. Verslag van de penningmeester



6. Verslag van de kascommissie
7. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Ferry
Oostema en Anton Scholte
Andere kandidaten kunnen zich tot
24 uur voor aanvang van de
vergadering melden bij de secretaris.

8. Stand van zaken Raad van Elf en
Commissies

9. Stand van zaken Dansgroep
Oldeclooster

10.Rondvraag
11.Sluiting

OLDECLOOSTER GAAIT LOS
Op 11 november 2017 is de jaarlijkse
“Gala”-avond.
Dit jaar willen we er WEER een echte
seizoensopening van maken, net zoals ze
dat in het zuiden ook doen. Vorig jaar
was het een groot succes met DJ
MAARTEN en diverse artiesten.

En er kwamen een groot aantal
bezoekers al

VERKLEED in CARNAVALSKLEDING

om er een groot feest van te maken.
Het officiële gedeelte begint om elf
minuten over acht. Tijdens het officiële
deel zullen er o.a. jubilarissen zijn en
wordt de Cloostermop uitgereikt.

Na de pauze is de grote

SEIZOENSOPENING
IN

CARNAVALSKLEDING

Met onder andere FEEST DJ MAARTEN

Dus schrijf in je agenda:

OLDECLOOSTER GAAIT LOS

11 NOVEMBER OM 20.11 UUR

LEDENADMINISTRATIE DIGITAAL

Voor het voeren van een goede
ledenadministratie is het van belang dat
alle gegevens van onze leden actueel en
volledig zijn.
Daarvoor krijgen alle leden medio
oktober 2017, een brief in brievenbus
met het verzoek de achterkant zoveel
mogelijk in te vullen. Daarin vragen wij
naam, adres, woonplaatsgegevens van
de leden, alsmede de geboortedatum en
het emailadres. Buitenleden krijgen deze
brief per mail.
Het Raad van Elf lid dat in je wijk de
ledenkaarten verzorgd, geeft aan
wanneer hij dit formulier volledig
ingevuld weer bij je weg komt halen.
Buitenleden kunnen het terug mailen
naar de penningmeester.

Deze gegevens worden alleen voor
de ledenadministratie gebruikt en
niet aan derden verstrekt!!

Tijdens de feestavonden kunnen wij de
ledenpasjes scannen en vervolgens
kijken of de gegevens bij de juiste
persoon horen. Ook zijn er enkele
veiligheden ingebouwd om te voorkomen
dat er met de kaartjes wordt
gefraudeerd.
Ervaringen uit het verleden hebben ons
doen besluiten deze maatregelingen te
nemen.

LIDMAATSCHAP
Wil je lid worden van CV Oldeclooster?
Dat kan natuurlijk. Je steunt hiermee
onze vereniging en je kunt de
carnavalsactiviteiten gratis of met
korting bezoeken. Het lidmaatschap is
verdeeld in 3 groepen:

Donateur
Als donateur heb je korting op de
entreeprijs tijdens de
carnavalsactiviteiten en vrije toegang tot
de carnavalsoptocht.
Bijdrage: € 9,- per adres per jaar.



Gezinslidmaatschap
Je kunt als gezin lid worden van onze
vereniging. Een gezinslidmaatschap is
voor een samenwonend/getrouwd stel
met eventueel kinderen die op 1
november 2017 niet ouder zijn dan 16
jaar.
Kinderen die op 1 november 2017 17
jaar of ouder zijn, zullen persoonlijk lid
moeten worden. Als lid heb je
GRATIS ENTREE tijdens de
carnavalsactiviteiten.
Bijdrage: € 30, - per gezin per jaar.

Kinderen vanaf 12 jarige leeftijd, die deel
uitmaken van een gezinslidmaatschap,
krijgen een eigen, op naam gezet, pasje.
Daarmee hebben ze toegang tot de
activiteiten, zoals dat ook geldt voor het
pasje van hun ouders.
Er wordt bij verlies of diefstal van de
‘jeugdpasjes’ GEEN duplicaat verstrekt!

Mochten we vergeten zijn om pasjes
voor je kind(-eren) te maken, geef dat
dan zo snel mogelijk door, door middel
van het in de brievenbus/mail ontvangen
formulier, dan gebeurt dat alsnog!

Persoonlijk lidmaatschap
Iedereen die op 1 november 2017 17
jaar of ouder is kan persoonlijk lid
worden. Ook wanneer je ouders geen lid
zijn en je op 1 november 2017 jonger
bent dan 17 jaar kun je persoonlijk lid
worden. Als lid heb je GRATIS ENTREE
tijdens de carnavalsactiviteiten.
Bijdrage: € 17,50 per persoon per
seizoen.

Leden die buiten de oude gemeente
Kloosterburen wonen dragen € 1,- per
jaar extra bij voor het toesturen van
post/ledenpasjes.

Aanmelden nieuwe leden
Aanmelden als nieuw lid voor het
carnavalsseizoen 2017-2018 kan tot 1
december 2017. Daarna kun je voor
het lopende seizoen geen lid meer
worden en zal je tijdens de
carnavalsdagen gewoon entree moeten
betalen.

Automatische machtiging ingevuld

Rond 1 oktober aanstaande zal de
penningmeester een incassoronde doen
bij de al bestaande incasso-leden voor
de contributiebedragen van 2017-2018.
De carnavals (lidmaatschap) pasjes
worden dan medio oktober door leden
van de Raad van Elf aan je overhandigd
of bij je in de brievenbus gedaan.

Geen doorlopende automatische
incasso??

Steeds meer leden hebben geen contant
geld in huis. De leden van de Raad van
Elf moeten in dat geval terugkomen. In
dit geval kan je alsnog een
machtigingsformulier invullen.
De penningmeester zal dan rond 11
november aanstaande het
contributiebedrag gaan incasseren.

Wijzigingen
Ben je het afgelopen jaar verhuisd of wil
je je persoonlijk lidmaatschap wijzigen
naar een gezinslidmaatschap of
andersom dan kunt je dit doorgeven aan
onze penningmeester. Wij vragen je de
wijzigingen voor 1 oktober aanstaande
door te geven.

Wil je lid worden van onze vereniging of
heb je vragen, neem dan contact op met
onze penningmeester Rudi Niewold. Je
kunt hem bereiken via email:
penningmeester@oldeclooster.nl of onze
website www.oldeclooster.nl.

BERICHT VAN DE PRINS



Nu ik dit schrijf zitten we in de warmste
augustusmaand sinds mensenheugenis,
hoor ik net op het journaal. Hoe
bijzonder is dat, vraag ik me in gemoede
af.
De carnavalsweek in Kloosterburen e.o.
breekt elk jaar warmte records!
Want het was wel weer genieten hoor,
het afgelopen carnaval. Wat een
bezieling troffen Frans en ik aan bij
iedereen die bij het carnaval betrokken
zijn. Al die vrijwilligers die het
onmogelijke mogelijk maken. Zoals de
wagenbouwers, waarbij we de eer
hadden om hen te mogen vloggen bij de
voorbereidingen van die fantastische
optocht. Wat ging daar een positieve
energie van uit!
Maar ook die lieve mensen uit Kruisweg,
die op de vrijdag van carnaval alles in
het werk hadden gesteld om het dorp te
versieren zodat de route van de
prinsenwagen naar het Kronkelhoes op
de eerste dag van carnaval
(“prinsjesdag”) nog feestelijker zou zijn.
En wat een teamgeest bij de Raad van
Elf. Iedereen was bereid om voor elkaar
“te lopen”, zich zo in te zetten dat het
alleen maar tot een succes kon leiden.
En alles lukte ook!
Nieuwe initiatieven werden omarmd en
omgezet in daadwerkelijke acties.
De totstandkoming en de grote
belangstelling voor de eerste
carnavalsmis is daar een goed voorbeeld
van. Fijn dat ook alle prominenten van
de carnavalsvereniging acte de presence
gaven.
Van de eerste tot en met de laatste dag
was het feest, ge-wel-dig! Er gebeurde
zoveel, te veel om allemaal op te
noemen. Iedereen daarvoor hartstikke
bedankt.
Maar……….. wat is het dan ineens rustig
als het carnaval achter de rug is.
Ik voelde me net een verslaafde, moest
eerst als het ware detoxen. Maar ja, je
weet dat je er natuurlijk nooit echt vanaf
komt…… het verlangen naar 11
november blijft overheersen. En als die
dag dan weer komt: den gait heul
Oldeclooster weer lös.

Vorig jaar hadden we deze avond in een
nieuw jasje gestoken en dat was een
groot succes, dus ook nu weer een
aanrader! Samen met mijn adjudant
Frans en de Raad van Elf zie ik jullie dan
ook graag weer op 11 november.

Carnavaleske groet,
Gerlovius I.

AGENDA

11-11-2017 Oldeclooster gait lös
09-12-2017 Verkoopactie
06-01-2018 Prinsenproclamatie 2018
20-01-2018 Elfkamp 2018
02-02-2018 Bezoek Opmaat Bedum
02-02-2018 Kleintje Carnaval
09-02-2018 Opening Carnaval 2018
10-02-2018 Kindermiddag/Prinsenbal
11-02-2018 Optocht/Prinsenbal
12-02-2018 Rosenmontagviering
13-02-2018 Afsluiting Carnaval 2018
17-02-2018 Borreluurtje

Wijzigingen voorbehouden!

INFORMATIE/VRAGEN
Voor overige informatie kunt u terecht
op de vernieuwde website of bij iemand
van het bestuur. (zie hieronder)

Heeft u een vraag over geldzaken en/of
lidmaatschap, dan kunt u terecht bij
penningmeester Rudi Niewold.

Meer informatie kunt u vinden op onze
website www.oldeclooster.nl

IBAN: NL22RABO0332402363

Het bestuur :

Erik Werkman, voorzitter 06-51040752
Rudi Niewold,  penningm. 06-10073717
Ferry Oostema , secretaris 06-20341661
Frans Hegeman, lid 06-30827388
Anton Scholte, lid 06-21543512

U kunt ook een e-mail sturen naar:
bestuur@oldeclooster.nl










