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Het nieuwe carnavalsseizoen start met de 
ALGEMENE LEDENVERGADERING!! 
Deze zal gehouden worden op: 
Datum:  21 september 2018. 
Aanvang:  21.00 uur  
Plaats:  wintertuin Party Centrum de Bommel.  
Alle leden hebben inmiddels hiervoor een 
uitnodiging met agenda ontvangen. Het bestuur 
hoopt veel leden van onze vereniging te mogen 
begroeten. Het is slechts 1 vergadering per jaar waar 
je je stem kunt laten horen/gelden en/of waar goede 
ideeën/initiatieven kunnen worden voordragen en 
besproken. Samen zijn we de vereniging, samen 
maken we carnaval in Brouwersgat. Samen hebben 
we elkaar nodig, nu meer dat ooit!! We hopen dan 
ook van ganser harte dat jij (als lid van CV de 
Pintenwippers) aanwezig zult zijn en dat we dus op 
jou mogen rekenen. 

 
 
Vanuit het bestuur: 
In het kader van we hebben elkaar nodig nu meer 
dan ooit, willen we ook graag enkele vacatures onder 
jullie aandacht brengen.  
Binnen het dagelijkshoofdbestuur is aftredend 
volgens het statutair reglement de secretaris, 
Marieke Dahmen. Zij stelt zich niet herkiesbaar. We 
zoeken dus een secretaris voor onze verenging. 
Verderop in dit Brouweseltje staat hier meer 
informatie over. 
Binnen de RAAD van ELF hebben 3 raadsleden 
aangegeven te stoppen. Dit zijn Noud van Erp, Johan 
Follon en Rob Bakermans. Als Raad van Elf vinden we 
dat enorm jammer, maar respecteren de keuze van 
deze (inmiddels “oud”) raadsleden. De Raad is niet 
meer voltallig en heeft dus vacatures. Wie komt onze 
Raad van Elf versterken. Alle leden hebben hier 
inmiddels ook een aparte mail voor ontvangen. 

Beste pintenwippers en pintenwipperinnekes; 

Het is alweer enige tijd geleden dat er een 
Brouwseltje is verschenen, maar de “pint” (voor de 
goede verstaander ‘draad’☺) wordt vanaf nu weer 
opgepakt! We kijken inmiddels al weer even terug op 
een BRILJANT carnavalsseizoen, met PRACHTIGE 
momenten. Om de leus van onze inmiddels oud prins 
“Briljant” nog maar eens te gebruiken; ‘t is fist en zo 
is ‘t! of moeten we zeggen; ’t is fist en zo was ‘t!? 
Enfin het was een mooi seizoen en we gaan ons nu 
langzaam opmaken voor een carnaval met veel durf, 
uitdaging en vooral lef! Laat dat nu ook net het 
thema zijn voor carnaval 2019! 

 
Een thema voor de echte durfal, die wel van 
spanning en uitdaging houd! Laat maar eens zien wat 
voor lef we in ons Brouwersgat hebben om er weer 
een mooi fist van te maken. Maar ook voor de 
creatieveling is er van alles te bedenken om 
humoristisch en carnavalesk met dit thema aan de 
gang te gaan.  Het thema zal zeker terugkomen 
tijdens onze activiteiten het komend seizoen en 
hopelijk zien we het thema ook veelvuldig en 
duidelijk terug in de optocht (onze processie) op 
maandag tijdens  de carnaval. 
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Het verzoek is deze mail te delen met (nog) NIET 
leden die mogelijk geïnteresseerd zijn in deelname 
aan de raad van Elf. Hiervoor houden we een 
informatieavond. 

Datum:   14 september a.s. 
Aanvang:  20.30 uur 
Plaats:   De Belleman 

 

 
 

Vanuit de Raad van Elf: 

Op zaterdag 1 september j.l. werd er weer gestreden 
om de titel Koning en Koningin van het prinselijk 
gezelschap van Brouwersgat, door de aanwezigen 
vanuit de Raad van Elf, d’n Aanhoang, het bestuur en 
de Hofkapel. Eerst werd er afscheid genomen van 
Koning Noud van Erp, die na vele, vele jaren om de 
titel gestreden te hebben, dan toch eindelijk vorig 
jaar deze prestigieuze titel in de wacht wist te slepen. 
Ook werd er afscheid genomen van koningin Ingrid 
van Elderen-Geboers. Beide hebben de titel en de 
bijbehorende (lichtgewicht) ketting een jaar lang met 
trots en eer gedragen. 

Ook dit jaar werd de wedstrijd gehouden bij het 
“Martinusgilde” van Dommelen op hun mooie 
schietterrein. Het was de bedoeling om de houten 
vogel van zijn sokkel te schieten. Zoals een oud 
gezegde zegt; “dames eerst”  gingen zij voortvarend 
aan te de slag van start. Al snel werd het arme 
beestje aan flarden geschoten. Totdat Lindsay 
Raaijmakers de vogel volledig van zijn sokkel wist te 
schieten en haarzelf hiermee tot koningin schoot 
voor het hele seizoen.  

Gelukkig zat er een enorme opvangbak aan de 
schutspaal bevestigd om afdwalende kogels op te 
vangen. Dit kon echter toch niet voorkomen dat er 
toch nog kogels langs deze bak vlogen (moet je toch 
van goede huize komen om het voor elkaar te 
krijgen, maar toch Zo staat er wel heel veel toch in 1 

regel 😉) en waardoor er bijna een onschuldige 
passerende duif neer gehaald werd. Gelukkig kon 
deze zijn vlucht vervolgen en waren de “mannen” 
aan de beurt. Zij zouden wel even aan de dames 
laten zien hoe het heurt. De kogels knalde ferm door 
de vogel heen die dan ook al snel “gatenkaas” was. 
Het zou dan ook niet lang duren voordat een van de 
mannen zich tot koning zou schieten. Deze eer viel te 
beurt aan Geert Brom, die niets meer van de vogel 
overliet nadat zijn schot had geklonken en zich 
hiermee tot koning schoot! Daarbij moet wel gezegd 
worden dat de mannen toch wel heel wat minder 
kogels verbruikt hadden dan de dames, maar dat is  
een detail. Er werd na afloop nog heerlijk wat 
gedragen? (gedronken?) en het “Martinus gilde” 
bedankt voor hun goede zorgen.  

We feliciteren Lindsay Raaijmakers en Geert Brom 
met hun titel en dat zij een jaar lang met trots de 
ketting mogen dragen en de bekers op de kast 
mogen hebben staan. Gefeliciteerd!! 
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Omschrijving vacature Secretaris; 

De secretarisfunctie is een van de bestuurlijke pijlers 
van een organisatie. De secretaris wordt wel 
gekarakteriseerd als ‘het geheugen’ van de 
organisatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor het 
verzamelen, ordenen en op een toegankelijke wijze 
opbergen van informatie. Samen met de voorzitter 
en de penningmeester vormt hij/ zij het dagelijks 
bestuur van de vereniging. Samen met het bestuur 
wordt er ca. 10x in het jaar vergaderd en en de ALV 
voorbereid en geleid. Ongeveer 5/6 uur per maand 
ben je gemiddeld met de uitvoering van deze functie 
kwijt. 

De belangrijkste taken zijn: 

• het bijhouden van de leden- en 
   vrijwilligersadministratie 
• het voorbereiden van vergaderingen, in overleg  
   met de voorzitter; de verslaglegging en  
   beantwoording van ingekomen post 
 
De secretaris is bij uitstek de persoon die informatie 
voor de interne en externe nieuwsvoorziening (denk 
aan de website) kan aanleveren. Hetzelfde geldt voor 
het jaarverslag. 

Het profiel van een secretaris: 

Allereerst is het natuurlijk van belang dat de 
secretaris binding voelt met CV de Pintenwippers. 
Daarnaast zijn er bepaalde eigenschappen en 
vaardigheden die bij de functie van secretaris goed 
van pas komen. Als u plezier heeft in 'pen en papier’ , 
redelijk ordelijk bent en als u het leuk vindt om als 
spin in een informatieweb te fungeren is een 
secretarisfunctie iets voor u. 
 
U kunt zich tijdens de ALV op 21 september 
aanmelden of een mailtje sturen naar; 
Marieke.dahmen@hotmail.com 
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