Jaarvergadering 2012
Vereniging Volksvermaak Middelie
Datum:
Tijd:
Locatie:

maandag 26 maart
20:30
Het Wapen van Middelie

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag 2011
3. Financieel jaarverslag 2011
4. Bevindingen kascontrole commissie, bestaand uit: de heer D. Froger en mevr. M.
Greuter
5. Verkiezing nieuwe bestuursleden: Er zijn geen mutaties in het bestuur.
6. Begroting 2012
7. Bespreking jaarprogramma 2012
8. Rondvraag
9. Sluiting

Jaarverslag 2011
Vereniging Volksvermaak Middelie
Overzicht evenementen VVM 2011
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaarvergadering 2010, 2 maart
Koninginnedag, vrijdag 30 april
Kermis, vrijdag avond 13 mei
Tentennacht, vrijdag 8 juli
Creatieve zomermarkt, zondag 28 augustus
Viswedstrijd, 16 september
Intocht Sinterklaas, zondag 13 november
Schoen zetten, vrijdag 25 november

Jaarvergadering 2010 op 2 maart in ’t Wapen van Middelie. Aanwezig van het bestuur: Gerard, Rob,
Sandra, Esther, Geerdine, Hester, Mariette. Namens de kascommissie: Dirk Froger. Verder
aanwezig: o.a. , Jos Karsten, Erik vd Hudding, Carlijn Schouten,Fons van Looveren.
Koninginnedag op vrijdag 30 april op de Brink en de Kroes.
Koninginnedag 2011! Sinds jaren weer een dag voor jong en oud.
Rond 13.00 uur begonnen de spelletjes voor de schoolkinderen, deze duurde tot ongeveer 14.30.
Dit werd mede door het mooie weer druk bezocht. Er waren spelletjes voor de onderbouw op de
Brink en voor de bovenbouw op de Kroes.
Om 15.00 uur begon het touwtrekken waar zich een redelijk aantal ploegen voor hadden aangemeld.
Helaas was hier de pret van korte duur doordat Silvia een ernstige blessure op liep. Namens de VVM
hebben wij haar na terugkomst uit het ziekenhuis een bloemetje aangeboden. Na het voorval zijn we
op gepaste wijze verder gegaan met de andere activiteiten. Het publiek en daardoor ook het aantal
deelnemers voor Minute to win it waren wat minder maar er werd ondanks alles fanatiek mee
gedaan met de spellen. Eerst werden de spellen op de Brink gedaan waarna we met zijn allen naar
binnen zijn gegaan om de competitie voort te zetten. Een groep dames waren de gelukkige
winnaressen van een fles oranje bitter! Die meteen ter plaatse genuttigd werd. Na afloop van alle
activiteiten werd de voortuin van de familie Wakker omgebouwd tot restaurant en hebben we met
een grote groep gezellig zitten eten.
Koninginnedag 2011!
Een geslaagde dag met zeker ook nog een paar punten van verbetering.

Kermis
In 2011 is waarschijnlijk een nieuwe activiteit gestart voor de VVM, namelijk op de vrijdagavond van
de kermis een avond organiseren in samenwerking met 't Wapen van Middelie. En deze activiteit is
goed bevallen en besloten om hiermee verder te gaan. Op deze vrijdagavond van de kermis werd er
een Jaren 70/80-feest georganiseerd in het dorp voor alle inwoners. Vooraf werden de
dorpsbewoners geïnformeerd door middel van een flyer om deze avond gepast gekleed (''in stijl
van'') te komen. En dat is gelukt. Bijna iedereen kwam op één of andere manier ''aangepast'' naar het
Cafe. En voor wie het niet was gelukt, hadden we voor een klein prijsje snorren, pruiken, hoeden, etc.
te koop zodat je toch minder ''opviel'' in het feestgedruis. Naast het feest een kleine wedstrijd in de
vorm van wie het beste gekleed was. De winnaars waren De Flintstones die een fles VVM-bitter in
ontvangst mochten nemen. Een vol cafe, veel feest, dansen , muziek en plezier. Voor herhaling
vatbaar en daarom ook op de agenda van 2012.
Tentennacht vond dit jaar op 8 juli plaats. Helaas niet het schitterende weer van het jaar er voor,
maar evengoed weer een daverend succes. De kinderen hadden geen last van de frisse temperatuur
en gingen evengoed even de greppel in, afspoelen in de sloot en daarna nog een duik in hert
zwembad. Om 17:30 werden de kinderen op de Brink opgehaald door twee karren en naar de
‘geheime’ locatie gebracht. Dit keer op het land van Erik Jan Greuter aan het einde van de Werfweg,
vlak bij het spoor. Donderdagavond waren de tenten al klaargezet en ook Patrick had de caravan
weer ter beschikking gesteld. De kinderen zaten snel in het water en vermaakten zich op het grote
piramide vormige springkussen. Daarna friet en snacks opgehaald bij ’t Wapen die heel snel
verorberd waren. Ook dit jaar weer vele vrijwilligers (moeders en vaders dit jaar) die kwamen helpen
bij de spelletjes en de speurtocht. De spelletjes ( Snake estaffette, beroepen uitbeelden, spekhappen,
ballon doortikken, ra ra wat ben ik, stand in de man) waren een leuke tijdsbesteding totdat het
begon te schemeren. Want als het donker wordt komt natuurlijk een van de spannendste activiteiten
voor de kinderen: de speurtocht. Een klein buitje tijdens de speurtocht, maar verder bleef het
gelukkig droog. Ook dit jaar weer heel leuk in elkaar gezet door Karin Leneman. Onderdeel was onder
andere dat de kinderen ook ansichtkaarten naar huis verstuurd. Twee groepen waren verdwaald en
hadden letterlijk de boot gemist. Juf Anita was weer langs gekomen om groep 3 en 4 voor te lezen.
En ook dit jaar was het nog lang rumoerig rond de tent van groep 5, 6 en 7. Met groep 8 echt een
hele gezellige barbecue rond de grote vuurkorf gehad. Super idee van Erik Jan om een van de karren
in het weiland achter te laten, want daar konden we de volgende ochtend droog ontbijt klaarmaken.
De kinderen werden opgehaald en er kwamen nog een paar sterke kerels helpen met het opruimen
van de tenten. Super verlopen en bedankt voor alle hulp van iedereen.
Creatieve zomermarkt
Na intensieve voorbereiding, waarbij de gemeente ons helaas sommeerde om de, door de firma
McGyver, zeer goed gepositioneerde reclameborden weg te halen, was het dan toch zover. Op
zondag 28 augustus presenteert de Vereniging van Volksvermaak (VVM) in samenwerking met
marktmeester Jaccoline Beetsvan 11.00 tot 16.00 haar jaarlijkse creatieve zomermarkt. Rond de
Brink werden 58 kramen opgesteld, circa 8 meer dan het jaar ervoor. Helaas waren de weergoden
ons, net als ’t jaar ervoor, niet gunstig gezind. Het bleek een koude en natte zomerzondag.
Desondanks een prima bezochte markt, waarbij opviel dat er veel bezoekers van buiten Middelie
waren.

Ontvangst en indeling van kraamhouders ’s ochtends vroeg verliep prima. Ook dit jaar weer aan keur
aan ambachtelijke producten, curiosa, sieraden, accessoires, keramiek en lekkernijen. Traditioneel
een kraam voor het goede doel, dit jaar de ‘twin bears’. En natuurlijk de VVM kraam met verse
hamburgers. Een aantal van 180 hamburgers werd verkocht. Ook kinderen waren uitgenodigd om
hun creatieve uitspattingen of zelfgemaakte waren aan te prijzen. Ondanks het weer was er toch
een aantal kinderen op de markt actief, onder andere met groente en zelfgemaakte koeken. Ook
een springkussen was present, jammer dat het door de regen vrijwel niet gebruikt kon worden.
De Floralia hield haar jaarlijkse planten- en bloemententoonstelling in het Wapen, mede dankzij de
afstemming vooraf, kijken we dit jaar terug op een prettige samenwerking.
Viswedstrijd op vrijdag 16 september 2011 werd de jaarlijkse viswedstrijd gehouden. Tussen de 20
en 25 kinderen hebben hun uiterste beste gedaan om de grootste en de meeste vissen te vangen in
de sloot aan de Meeuwenstraat in Middelie. Er werden verschillende kleine vissen gevangen en Henk
Hardebol had even een versie van zo'n 40 centimeter (het zou ook makkelijk een meter kunnen zijn)
aan zijn haak. Maar helaas........de vis ging er met het haakje van door.
Het mooie weer, een kop koffie en de visverhalen zorgde voor een gezellige avond
Intocht Sinterklaas, Sinterklaas intocht 13 november 2011
Was een geslaagde dag alles liep goed . Sint en zijn pieten kwamen even na half twee met de boot
aan bij de overhaal, daar werden zij ontvangen door een heleboel kinderen en ouders en de
burgemeester. Vanaf de overhaal is de sint lopend naar het wapen van Middelie gegaan. Waar het
feest kon beginnen . Sint riep een aantal kinderen bij hem op het podium, er werd veel gedanst en
gezongen, en net als vorig jaar dansten de kinderen en de pieten de hokie pokie. Sint en zijn pieten
vertrokken om drie uur weer, nadat de kinderen wat drinken en lekkers kregen
Schoen zetten op vrijdag 25 november maakt de VVM het ook dit jaar weer mogelijk dat alle
kinderen van Middelie hun schoen zetten in het 'tWapen van Middelie. Je kon op vrijdag tussen
17:00 en 18:00 uur en je schoen komen zetten (en natuurlijk een liedje zingen). Dit jaar was er ook
een piet op locatie die de kinderen verwende met wat handjes pepernoten. Op zaterdag kon je je
schoen tussen 11:00 en 11:30 weer op komen halen. De belangstelling was beperkt; we overwegen
om deze activiteit volgend jaar te laten vervallen.

Tenslotte:
• 2011 het jaar dat www.vvmmiddelie.nl het licht zag. 2011 is ook het jaar dat de VVM gestart is
met een eigen website op www.vvmmiddelie.nl en te bereiken is op een eigen mailadres,
namelijk info@vvmmiddelie.nl. Doel van de site is het informeren over uitgevoerde en
aankomende activiteiten. En een ander doel is ook om de historie van de VVM (activiteiten en
dergelijke) hierop bij te houden. Na elke activiteit worden foto's online gezet die dan via de site
kunnen worden benaderd.
• We hebben dit jaar vergunningen aangevraagd bij de gemeente voor alle activiteiten op
openbare terreinen; verder is er voor de tentennacht een vergunning afgegeven door de
brandweer.

Jaarplan/agenda 2012
Vereniging Volksvermaak Middelie
•

Keezen bij Kees

zondag 11 maart

•

Pasen – eieren zoeken

zondag 1 april*

•

Koninginnedag

maandag 30 april

•

Kermis

vrijdag 18 mei*

•

Tentennacht

vrijdag 6 juli

•

Creatieve zomermarkt

zondag 26 augustus

•

Viswedstrijd

vrijdag 7 september*

•

Familiebingo

zondag 14 oktober*

•

Intocht Sinterklaas

zondag 18 november

*Data onder voorbehoud

