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Verslag algemene ledenvergadering op 14-7-2021  
 
Op woensdagavond 14 juli verzamelden zich het bestuur en een aantal leden van Vereniging 
Volksfeest Corle zich bij de familie Tolkamp aan de Meenkmolenweg voor de jaarlijkse 
ledenvergadering. Een aantal hadden elkaar al lange tijd niet meer gezien, namelijk bij de 
algemene ledenvergadering van vorig jaar in maart 2020. 
 
Jaarverslag secretaris 
2020 zou voor Vereniging Volksfeest Corle een vernieuwend jaar worden. De 
voorjaarsactiviteit en het volksfeest zouden voor het eerst op een andere locatie plaatsvinden. 
Met grote vreugde hadden vele Corlenaren hiernaar uitgekeken. Helaas was 2020 niet het jaar 
van de grote en gezellige feesten. De enige activiteit die daadwerkelijk door kon gaan (in 
afgeslankte vorm) is de zwerfvuilactie in oktober geweest.  
 
Financieel verslag penningmeester 
Het financieel verslag was in net zo weinig woorden samen te vatten als het jaarverslag. Los 
van een aantal vaste uitgaven aan de bank en verzekeringen en wat uitgaven vanwege de 
aanschaf van nieuwe materialen t.b.v. een tentfeest, zijn er weinig mutaties geweest.  
De kascontrole was dan ook al snel tevreden. 
 
Bestuursverkiezing 
Afredend bestuurslid was voorzitter Henk te Kronnie. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld, en zal 
de komende drie jaar voorzitter blijven.  
 
Invulling Corles feest 2021 
Ondanks alle ellende rondom Covid-19 proberen we toch optimistisch te blijven. Daarom 
willen we dit jaar op verantwoorde wijze op 21 augustus een alternatieve invulling geven aan 
het Corlese volksfeest. Meer info hierover op de volgende pagina. 

 



Vereniging Volksfeest Corle organiseert: 
 
 
 

21 augustus 2021     Het Zwarte Water Festival  
 
 
 
 
Vanwege de Covid-19 pandemie is het helaas niet mogelijk om een regulier Corle’s feest te 
vieren. Toch willen we, zodra de ontwikkelingen rondom Corona het toelaten, wat organiseren. 
Dit zal een festival-achtige setting worden bij de Hondenclub. Eén dag feest, met een 
aaneengesloten programma. Het doel is vooral gezellig samenzijn, met (ruim) voldoende 
gelegenheid om bij te kletsen onder het genot van een natje en een droogje.  
 
 
9:30  Terrein van de Hondenclub geopend 

10:00  Gezamenlijk ontbijt 

Daarna Gezellig samenzijn met diverse bezigheden en vermaak 

17:00   Muziek met ………. ������ 

1:00  Einde festival 

 
 
 

 Tijdens het evenement worden de dan van toepassing zijnde richtlijnen van het RIVM 
gevolgd.  

 Toegang wordt uitsluitend verleend bij een coronatoegangsbewijs welke kan worden 
aangetoond met de Corona-Check-App of aan de hand van een negatieve PCR-
testuitslag.  

 Vooraf komen de commissieleden langs met toegangskaarten, zodat wij weten hoeveel 
mensen er ongeveer komen. Kaarten zijn ook te verkrijgen bij de ingang, uitsluitend 
voor leden van v.v.c. 

 Bij betreden van het terrein wordt het intekengeld geïnd, waar ook registratie 
plaatsvindt voor eventueel bron- en contactonderzoek. 

 
 


