
Raad van 11 
 
Hank zoekt een Raad die:  

- Meer de kartrekkers zijn.  
- Feestelijke uitstraling hebben.  
- Betrokken zijn bij de carnaval.  
- Jongeren betrekken in de Raad. 
- Vol zit met enthousiaste mensen. 

 
Hank vindt dat de Raad van 11 een voorbeeldfunctie heeft.  
 
Alternatieve die voor de Raad van 11 zijn opgeschreven zijn. 

- Vriendenploeg of carnavalsvereniging als Raad. 
- Uit elke carnavalsvereniging een persoon in de Raad.  

 
Een Raad hoeft geen 5 dagen aanwezig te zijn. Het is belangrijk dat 
ze aanwezig zijn bij diverse activiteiten. Deze kunnen samen 
afgestemd worden. De overige dagen kunnen de mensen van de 
Raad feesten in eigen kleding.  
 
 
 
 
Jeugdraad: 

- Er kwam duidelijk naar voren dat ze willen dat dit voortgang 
heeft. 

- Vaste leeftijdgroep bv groep 6  
- Klassenmoeders betrekken 

  



55+ bal 
 
Het is mogelijk passender om er het 65+/70+ bal van te maken.  
 
Is het een optie om deze middag tijdens carnaval te organiseren 
zodat er ook iets voor de ouderen te doen is tijdens carnaval of zal 
dit te druk zijn voor de ouderen?  
 
Deze middag mag zeker voortgang hebben geven de mensen aan.  
 
 
  



Knuste Kik off/Krakersfestival 
 
Ideeën die zijn opgeschreven: 

- Winnaar Kik Off laten optreden met carnaval 
- Ze geven aan dat ze het competitie gevoel graag behouden 

bij deze activiteit.   
- Meedoen in wijkverband is een idee 
- Middag programma met kinderen en avond met 

volwassenen om iedereen erbij te betrekken 
- Avond organiseren met diverse optredens. Kik off/sauwelen 

combineren?  



Sauwelen: 
 

- Geen statische zitplekken meer in rijtjes  
- Jeugdsauwelaars benaderen en begeleiding geven bij het 

maken en het oefenen van een goede sauwel. 
- Gast sauwelaars uitnodigen 
- Vernieuwing en motivatie  
- Afsluiten met feest  
- Tijdens carnaval op één van de avonden organiseren. De 

vraag hierbij is: zijn de sauwelaars bereid om tijdens 
carnaval te komen sauwelen. 

- Avond organiseren met diverse optredens. Kik off/sauwelen 
combineren? 

 
  



Kindermiddagen: 
 

- Ze zien graag 3 dagen een kinderactiviteit tijdens carnaval. 
- Leuke kinderdisco vinden veel aanwezigen erg belangrijk! 
- Als tip staat opgeschreven dat het uitgebreid kan worden 

door de samenwerking met scholen  
- Titanic jeugddisco verkennen en kijken wat hun kunnen 

betekenen eventueel ook in de avonden.  
 
Nog aangevuld op 15-06-2022: 

- Iets voor kinderen tussen 14 t/m 16 jaar bijvoorbeeld met 
een DJ buiten. 

- Hardere muziek optocht bijvoorbeeld op 1 kar. 
 
 
 
Knuste Stars 

- Verplaatsen naar carnaval zodat er voor de jeugd ook iets te 
doen is tijdens carnaval. 

 
  



Optocht / poptocht 
De optocht heeft iedereen benoemt! Er komt duidelijk naar voren 
dat de Poptocht een mooi alternatief was tijdens de coronaperiode 
maar dat mensen graag weer een optocht zien. Het is een groot 
onderdeel van de Hankse carnaval. Hank wil dit graag voortzetten. 
Er zijn diverse ideeën opgeschreven: 

- Zij zien graag een jury van buitenaf.  
- Ook een openbare app waarop mensen kunnen stemmen is 

een leuke aanvulling.  
- Prijsuitreiking mogelijk op dinsdagavond na de 

lichtjesoptocht.  
- Prijsuitreiking mag kort maar krachtig  
- Na de optocht is er een dip in het programma, het is mooi 

als het programma doorloopt, het feest doorgang heeft.  
- Kinderoptocht mag weer ingevoerd worden. Aantal 

deelnemers is hierbij niet belangrijk maar de jeugd heeft de 
toekomst.  

- Zij zien graag begeleiding en locatie voor nieuwe groepen 
die willen gaan bouwen 

- Prinsenwagen start de optocht en spreekt de mensen 
halverwege toe.  

- Richten op loopgroepen  
- Huizenroute versieren om meer sfeer te krijgen tijdens de 

optocht 
- Nieuw leven inblazen 
- Buiten horeca, afsluiten op het Kerkplein met muziek. 

 
Lichtjesoptocht: 
Hier is veel animo voor, alle aanwezigen willen dat dit doorgaat, 
het is een groot succes!  
 
Tips: Afsluiting vuurwerk en muziek op kerkplein. 



Boeren bruiloft: 
 

- Ceremonie korter  
- Moderniseren 
- Kosten bruidspaar lager  
- Niet perse een echtpaar, het mag ook een echtpaar met een 

knipoog zijn 
- Ze geven aan dat het belangrijk is om tijdens deze middag 

ook iets voor de kinderen te organiseren.  
 
Alternatief voor deze middag of een andere middag: 

- Pyamabal 
- Ludieke spellen zoals de kruiwagenrace 
- Oktoberfest 
- Foute party 
- Spelmiddag of avond 
- Gay Pride 

  



Fanfare avond: 
 
De meningen over deze avond zijn erg wisselend. Sommige geven 
aan dat deze avond afgelast moet worden en de meerderheid zegt 
dat deze avond voortgang mag hebben. 
 
Er staan verder geen aanvullingen of alternatieven opgeschreven.  
 

  



Nieuwe bestuur: 
We hebben iedereen de vraag gesteld om samen na te denken 
over de rol/taken van het nieuwe bestuur.  
 
Een aantal punten kwamen overduidelijk naar voren. Hank wil 
graag een bestuur dat: 

- Een coördinerende rol heeft, overkoepelend is. De 
organisatie en creativiteit moet bij de commissies liggen 

- Na drie jaar wisselt om het bestuur fris te houden 
- De samenwerking met horeca en verenigingen op zoekt 
- Bestaat uit mannen en vrouwen uit diverse leeftijden 
- Oneven aantal heeft 
- Sponsoring regelt en coördineert 

 
Overige punten die nog zijn opgeschreven zijn: 

- Commissies hoeven niet overal toestemming voor te vragen. 
Kaders moeten vooraf helder zijn. 

- Sturen, belangen behartigen,  
- Ondersteunen van vraag naar bouwruimtes 
- Verschillende competenties bundelen 
- Krachten uit dorp halen 
- Jeugd betrekken en enthousiasmeren  
- Waakt dat het programma op 1 locatie plaats 

vindt/overzicht programma 
- Jaarlijkse open vergaderingen/ brainstormsessie organiseren 
- Samenwerken met stichting t Uivernest verbeteren 
- Iedere CV 1 afgevaardigde in het bestuur 
- Openstaan voor ideeën 
- Bestuur en raad van 11 scheiden 
- Budget beschikbaar stellen 

  



Sponsoring/PR carnaval: 
 
Donateursactie: 

- Bingo ipv donateursactie 
- Andere manier vormgeven 
- Loterij organiseren 

 
Zotte nar/sponsors: 

- Sponsoracties bundelen 
- Sponsorcommissie opzetten 
- Financiën meer inzicht voor sponsoren 
- Geld blijft bij activiteit, meenemen naar volgend jaar om iets 

op te bouwen.  
 
Papzak/programma: 

- Gebruik maken van social media 
- A4 in de brievenbus 
- Digitaal versturen heeft de voorkeur 
- Beter reclame maken voor het programma 

 
Tips: 

- Sponsoring buiten Hank zoeken 
- Sponsormiddag/avond organiseren 

 
 
 
 
 
  



Grootste Knust: 
 
We merken dat dit minder leeft in Hank, er is weinig over 
opgeschreven. Het enige wat opgeschreven staat is dat het mag 
komen te vervallen.  
 
Nog aangevuld op 15-06-2022: 
Komt omdat je veel gedaan moet hebben wil je in aanmerking 
komen waardoor jongeren nooit gekozen worden.  
 


