JAARVERSLAG VAN HET JAAR 2011 VAN STICHTING REUZENGENOOTSCHAP TILBURG, BERKEL-ENSCHOT & UDENHOUT
Dit jaarverslag geeft een beeld van de gebeurtenissen en ontwikkelingen met
betrekking tot het reuzengenootschap in 2011.
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er een goede stap gezet is richting
bekendheid reuzen en de ontwikkeling van het jeugdbeleid. Het jaar kende ook
een aantal dieptepunten, n.l. het overlijden van achtereenvolgens Kees Verbunt
(voorzitter), Harry Dona (bestuurslid) en Helena Nullett (penningmeester). Diverse reuzengenootschappen hebben hun leedwezen overgebracht en hun steun
toegezegd waardoor we aangemoedigd werden door te gaan. Gelukkig konden
we het jaar positief afsluiten met de geboorte van Koosje-Koosje.
Dit verslag bestaat uit een formeel gedeelte gevolgd door een overzicht van de
belangrijkste gebeurtenissen.
Per 01-01-2012 bestaat het bestuur uit Leon Timmermans (voorzitter en waarnemend penningmeester), Marion Kriellaars (secretariaat en dagleidster optochten) en de bestuursleden Toon de Brouwer (Nederlandse Federatie en boekingen), Harrie de Jong (muziek en jeugdbeleid), Frits de Kok (reuzenbouw) en Ad
Simons. Ze wordt bijgestaan door Paul Spapens (PR en adviseur) en Piet van Gils
(verslaggeving). De stichting kent een beschermvrouwe n.l. Ronny Vreeman.
Rooster van aftreden:
01-01-2012: Leon Timmermans en Frits de Kok
01-01-2013: Marion Kriellaars en Toon de Brouwer
01-01-2014: Ad Simons en Harrie de Jong
Het bestuur heeft 7x vergaderd en is 1x bijeengekomen vlak na het overlijden
van Kees Verbunt.
Tijdens de eerste vergadering ontving Leon Timmermans de gouden speld van
Kees Verbunt. Zijn belangrijkste bijdrage was de eerste aanzet om te komen tot
een reuzengenootschap. Piet van Gils werd de zilveren speld opgespeld voor zijn
verdiensten vanaf de oprichting, m.n. de videofilm van de bouw van de reuzen
was een schot in de roos. Beiden werden erelid. Na het overlijden van Kees Verbunt besloten zij de stichting nog minimaal één jaar te steunen.
A. OPTOCHTEN EN OPTREDENS
Optochten:
1. Nieuwpoort, 10 juli 2011
2. Hulst, 27 augustus 2011, doop Maximiliaan van Oostenrijk
3. Moergestel, 25 september, wiekentkunst
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Optredens:
1. Tilburg, 30 april 2011, Koninginnedag in het Leypark
2. Tilburg, 14 mei 2011, Opening Werkplaats Amateurkunst Tilburg (WAT)
3. Berkel-Enschot, 15 mei 2011, St. Job pleinfeest
4. Tilburg, 3 juli 2011, T-Parade
5. Tilburg, Udenhout bij de uitvaarten.
Boekingen kalenderjaar 2012:
1. Tilburg, 30 april 2012, doop Koosje-Koosje in het Leypark
2. Bergen op Zoom, 17 juni 2012, 800 jaar stadsrechten
3. Neerwinden in België, 24 juni 2012, doop Germaine, genezeres van viverlaine
4. Wingene in België, 2 september, in behandeling
5. Halle in België, 2 september, 3e internationale Reuzenstoet, in behandeling
6. Deurne in België, 8 september 2012
7. Gilze, eind 2012 verwacht men dat hun reus gebouwd is.
8. Mallorca, staat op een laag pitje.
Op 28 januari 2012 is er een bijeenkomst van het Europees Congres in Brussel.
Marion Kriellaars en Piet van Gils hebben draaiboeken gemaakt zodat het risico
om iets te vergeten, verkleind wordt.
B. SPONSOREN EN DONATEURS
Om de reusjes Koosje-Koosje te kunnen verwezelijken en onze stichting vitaal te
houden zijn we veel dank verschuldigd aan de volgende sponsoren/donateurs:
1. Dorpsraad Berkel-Enschot
2. Rabobank
3. Jacques de Leeuw Stichting
4. Prins Bernhard Fonds
5. Stichting Mommerskwartier/Stadsmuseum
6. Bouwbedrijf van de Ven
7. Ronny Vreeman
8. Gemeente Tilburg
9. Erfgoed Brabant
10. Vele particulieren via de donatie van €10,00
In 2011 heeft Helena Nullett ervoor gezorgd dat onze stichting het predikaat
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) ontving. Met andere woorden we zijn
een goedgekeurd doel zodat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Pag 2

C. BOUW REUZEN
Veel werk is verricht door Frits:
St. Cecilia heeft een nieuw orgeltje gekregen.
Er wordt gewerkt aan een extra flap onderaan de rokken van de reuzen zodat de
wieltjes uit het zicht zijn.
Koosje-Koosje, met dank aan:
Raymond van de Borg: Maken van de koppen
Jan de Wolf: ontwerp kleding
Lena Janbroers: maken van de kleding
Lou Kraayenbrink: schilderen koppen
Frits de Kok: bord Koosje-Koosje en coördinator
Frits de Kok en Piet van Gils: vastleggen op film van ontstaan Koosje-Koosje
Schoenen zijn geregeld door Toon de Brouwer.
D. VERVOER REUZEN
Nog altijd staat hoog op ons verlanglijstje een vrachtwagen met elektronische
laadklep die we kunnen lenen bij optochten. Daarvoor zijn de volgende instanties
benaderd:
• La Poubelle
• BAT
• Busmaatschappij of de reuzen met een aanhangwagen achter de bus of
grote bagageruimte mee kunnen
• Stichting TROM (van de gemeente)
De bovenste drie instanties waren zonder succes, met Stichting TROM zijn we
nog in onderhandeling.
E. PR REUZEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ad Simons heeft voor visitekaartjes gezorgd zodat deze uitgedeeld kunnen
worden bij optochten.
We hebben nu een e-mail adres: info@reuzengenootschap.nl
De website werd overgenomen door Helena Nullett en wordt nu beheerd
door Ercole de Brouwer
We waren op LOTT te zien
We hebben een leesbrief ontwikkeld die bij organisaties wordt afgegeven
tijdens de optochten zodat de juiste informatie wordt verteld.
Harrie de Jong is lessen aan het ontwikkelen voor basisscholen om meer
bekendheid en betrokkenheid bij de jeugd te krijgen.
We worden via www.stichting-wat.nl gelinkd naar onze website.
Diverse krantenartikelen
De reuzen hebben acte de presence gegeven bij de begrafenissen van onze bestuursleden Kees, Harry en Helena. Bij de bijeenkomst in 013 hebben
we de gelegenheid gehad om niet alleen Guus en Helena te herdenken,
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maar ook om het reuzenverhaal aan een grote groep in Tilburg te vertellen.

F. NEDERLANDSE REUZENFEDERATIE
Toon de Brouwer is secretaris van de Nederlandse Reuzenfederatie. Paul Spapens
is de voorzitter en Jan Ketelaars is de nieuwe penningmeester. De leden zijn de
diverse verenigingen. Dit jaar zijn we op 11 juni bijeengekomen in Boxtel. Daar
kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
1. Er wordt onderzocht of er een gezamenlijke verzekering kan worden afgesloten waar iedere vereniging zich bij aan kan sluiten.
2. De contributie wordt verlaagd naar €50 per jaar.
3. Vanuit de aanwezigen was er geen animo om deel te nemen aan de organisatie van de reis naar Mallorca. Daarop is besloten dat de aanwezigen bij
hun achterban gaan informeren wie aan deze organisatie wil deelnemen.
Vanuit Tilburg zijn er drie gegadigden.
4. Er is gebrainstormd over een brochure over alle reuzen. Omdat er veel
reuzen in de maak zijn leek het ons beter om een digitale versie te maken
zodat deze steeds aangepast kan worden. Leden kunnen dan zelf bepalen
hoeveel brochures ze willen downloaden.
5. Hulst had een maquette bij zich van de reus Maximiliaan van Oostenrijk.
Er werd een presentatie gegeven en Hulst werd voorzien van adviezen.
G. OVERIGE MEDEDELINGEN
•

•

•

•

Onze huisband, bekèk ’t is, begon het jaar feestelijk met de viering van
het 44-jarig bestaan van de Fèènpruuver in het centrum. Namens het reuzengenootschap hebben Leon Timmermans en Kees Verbunt de vereniging
een magnumfles Schrobbelèr aangeboden. “Bekèk ’t” is heeft dit jaar ons
twee keer begeleid. Nu gaan ze het Koosje-Koosje lied instuderen.
Eind april vond de verhuizing plaats van “de Hart van Brabantlaan” naar
onze nieuwe werkplaats aan “de Ledeboerstraat”. Op 14 mei werd de
werkplaats feestelijk geopend waarbij de verschillende verenigingen zich
presenteerden. Marion Kriellaars is contactpersoon WAT.
Geboorte Koosje-Koosje op 28 december, onnozele kinderendag, werd een
geslaagd feest in de “Kees Verbuntzaal” . Daarbij werden Ronny Vreeman,
Jan de Wolf, Raymond van de Borg, Lena Janbroers en Frits de Kok in het
zonnetje gezet.
Afgelopen jaar werden we “peter” van de reus Maximiliaan van Oostenrijk
uit Hulst. Voor komend jaar zijn we twee keer gevraagd voor het peterschap. Onze Udenhoutse broeder mag “peter” worden van Germaine uit
Neerwinden en we hebben het peterschap aanvaard van Gilze.
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•

•
•

Ronny Vreeman en Leon Timmermans zijn op bezoek geweest bij burgemeester Noordanus om een structurele subsidie voor de reuzen los te peuteren.
Onze dank gaat uit naar de groep dragers op wie wij steeds weer een beroep mogen doen. Zij vormen een onmisbare schakel bij optochten.
De opbrengst via positoos verliep traag, nu zit er iets verbetering in maar
het is nog geen vetpot.

Ondanks het verlies van 4 bestuursleden (in augustus 2010 verloren we Piet
Vromans), die van onschatbare waarde zijn geweest voor de stichting, hebben
we een belangrijke stap gezet richting professionalisme. De afsluiting van het
kalenderjaar met de geboorte van Koosje-Koosje werd een groot succes en in de
krant werd geschreven dat we een florerende organisatie zijn met veel nieuwe
initiatieven.

Marion Kriellaars
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