JAARVERSLAG VAN HET JAAR 2016 VAN STICHTING REUZENGENOOTSCHAP TILBURG, BERKEL-ENSCHOT & UDENHOUT
Dit jaarverslag geeft een beeld van de gebeurtenissen en ontwikkelingen met
betrekking tot het reuzengenootschap in 2016.
Dit jaar hadden we voor het eerst geen echte optocht, wel een aantal activiteiten
waaraan we hebben deelgenomen. Dat wil niet zeggen dat we bij de pakken neer
gingen zitten, in tegendeel, een groepje onder voorzitterschap van Joep Kriellaars is begonnen met het organiseren van een reuzenoptocht in Tilburg in 2019.
Dit jaar hebben we afscheid genomen van Will Smits (ondersteuning secretariaat). Verder was ieder bestuurslid op zijn eigen wijze onmisbaar.
Dit verslag bestaat uit een formeel gedeelte gevolgd door een overzicht van de
belangrijkste gebeurtenissen.
Per 01-01-2016 bestaat het bestuur uit Ad Simons (voorzitter), René de Regt
(penningmeester), Marion Kriellaars (secretariaat) en de bestuursleden Harrie
de Jong (muziek en jeugdbeleid), Will Smits (ondersteuning secretariaat) en Frits
de Kok (reuzenbouw). Ze wordt bijgestaan door Paul Spapens (PR en adviseur).
De stichting kent een beschermvrouwe n.l. Ronny Vreeman. Verder hebben we
nog een trouwe achterban te weten de dragers en de loopgroep.
Rooster van aftreden:
01-01-2017: Ad Simons en Harrie de Jong
01-01-2018: René de Regt en Frits de Kok
01-01-2019: Marion Kriellaars
Het bestuur heeft 5x vergaderd.
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A. OPTOCHTEN EN OPTREDENS
Marion en Joep Kriellaars hebben de taak van Toon de Brouwer overgenomen, te
weten het vastleggen van optochten en het vervoer en het onderhouden van de
contacten met andere reuzenverenigingen. René zorgt voor de financiële afwikkeling van de optredens.
Groenrijk heeft de vrachtwagen ter beschikking gesteld bij diverse optredens. Er
wordt een vergoeding van €0,25 per kilometer gevraagd. Daarvoor is de stichting
een contract aangegaan. Joep Kriellaars heeft als enige de bevoegdheid om de
vrachtwagen te besturen.
Dit jaar hebben we alleen deelgenomen aan de Sinterklaas intocht in Amersfoort.
Voor het jaar 2017 staan er al twee reuzenoptochten gepland en een derde is
nog in de planning. Daarnaast gaan de reuzen zich steeds meer profileren bij activiteiten in de gemeente Tilburg om meer naamsbekendheid te krijgen. Onze
stichting heeft zich aangemeld om met Koningsdag 2017 actief deel te nemen.
Er is een groep gestart met het organiseren van Reuzenoptocht in 2019 in Tilburg. Dat zijn Joep Kriellaars (voorzitter), Marion Kriellaars, Harrie de Jong en
René de Regt. Zij worden op de achtergrond ondersteund door Ronnie Vreeman,
Ton Gimbrère en Frans-Jan Bertens.
B. SPONSOREN EN DONATEURS
Wij zijn een ANBI- vereniging, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wilt u de
reuzen steunen dan kan dat met belastingvoordeel. U mag uw schenking jaarlijks
als aftrekpost opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting. U geeft ons daarmee
zekerheid voor de toekomst en uw gift is meer waard.
Om onze stichting vitaal te houden zijn we veel dank verschuldigd aan de volgende sponsoren/donateurs:
1.
2.
3.
4.
5.

Gemeente Tilburg
Dorpsraad Berkel-Enschot en Udenhout
Rabobank
Vele particulieren via de donatie van €10,00
Groenrijk

C. BOUW REUZEN
Veel werk is verricht door Frits:
De reusjes Koosje en Koosje worden steeds dragelijker dankzij Frits aanpassingen. Daarnaast moet er vaak iets gerepareerd worden.
Lou Kraaijenbrink werkt steeds de beschadigingen bij met de kwast.

Pag 2

D. PR REUZEN
1.
2.
3.
4.

Wijnetiketten met het ontwerp van Lou Kraaijenbrink
Er is een nieuwe folder waarin ook Koosje en Koosje worden vermeld.
Een extra leesbrief over Koosje en Koosje.
DVD over het ontstaan van Koosje en Koosje (Piet van Gils en Frits de
Kok)
5. Website verzorgd door Ercole de Brouwer (EDBIT)

E. NEDERLANDSE REUZENFEDERATIE
1. Dit jaar was er een afvaardiging van de reuzen uit Catalonië.
2. De volgende gemeentes werken aan een nieuwe reus: Alphen, Baarle
Nassau, Den Bosch en Rotterdam.
3. De contibutie wordt verhoogd van €50 naar €60.
4. Er is een initiatief voor het organiseren van Reuzenmeetings op internationaal niveau. Te denken valt aan het organiseren van workshops
waar men dingen van elkaar leert zoals reuzenbouw, reuzendansen of
een reuzentheater
5. Bijna alle reuzenverenigingen hebben te kampen met een terugloop
van reuzenoptochten. Dit heeft te maken met de bezuinigingen op cultureel vlak maar ook omdat organiserende gemeentes op zoek zijn
naar nieuwe reuzen. Zo heeft Goirle, een nieuwe vereniging, wel veel
uitnodigingen toegewezen gekregen. Daarnaast hebben de verenigingen wel hun optredens in hun eigen gemeente.
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F. SCHOLENPROJECT REUZEN
•
•

Naast het reuzenproject voor scholen benadert Harrie ook verzorgingstehuizen om uitleg over de reuzen te geven.
Marion kijkt of er de mogelijkheid is om workshops aan te bieden op haar
school, Vakcollege Tilburg. De workshops bestaan uit minimaal 10 lessen
van 90 minuten.

G. OVERIGE MEDEDELINGEN
•

Helaas hebben we te vroeg afscheid moeten nemen van Frans Bartels. Hij
was jarenlang voorzitter van WAT (werkplaats Amateurkunst Tilburg).

Kortom: een rustig jaar wat optochten betreft maar daarnaast een jaar waar vele
initiatieven zijn ontplooid om de toekomst rooskleuriger tegemoet te gaan.

Marion Kriellaars

Pag 4

