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Er is ook dit jaar door de or-
ganisatie voor onze sponsoren 
een VIP-arrangement samen-
gesteld voor de gala-avond 
van c.v. De Schaop’nböll’kes 
uit Tubbergen.

VIP-ARRANGEMENT GALA:
Op zaterdagavond 26 januari worden de 
Hoofd-, Buitengewone-, A- en B-sponso-
ren in de gelegenheid gesteld de populaire 
gala-avond van Tubbergen te bezoeken. 
Deze avond wordt georganiseerd door 
carnavalsvereniging De Schoap’nböll’kes. 
Alle gasten kunnen hier genieten van een 
geheel verzorgde avond vol met humor 
en entertainment.  Hiervoor is het balkon 
van de grote zaal van ’t Oale Roadhoes in-
gericht als VIP-lounge. Wij verwachten alle 
genodigden vanaf 19.45 uur bij de ingang 
aan de Grotestraat. De Gala-avond start 
exact om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 
23.30 uur.

De VIP-kaarten worden op bedrijfsnaam 
verstrekt. Deze kaarten zullen uiterlijk 10 
dagen voorafgaande aan de gala-avond 
worden toegezonden.

C-SPONSOR GALAKAARTEN
De C-sponsoren worden ook in de gelegen-
heid gesteld een van de gala-avonden, ge-
organiseerd door c.v. De Schoap’nböll’kes, 
bij te wonen. Hiervoor is het mogelijk 2 
plaatsbewijzen per C-sponsor te reserveren 
voor één van de vier gala-avonden. Voor 
het bezoek aan de gala-avond dienen de 
C-sponsoren gebruik te maken van de in-
gang aan de achterzijde bij de Rabobank. 
De Gala-avond start exact om 20.00 uur en 
duurt tot ca. 23.30 uur.

Het tubbigs gala op een 
bijzondere wijze genieten

belangrijKe data
25 JAN - 1e Gala-avond

26 JAN - 2e Gala-avond + VIP-lounge

1 FEB - 3e Gala-avond

2 FEB - 4e Gala-avond

8 FEB - Twentse Verlichte Carnavalsoptocht 

11 FEB - Grote Rosenmontag-optocht Tubbergen

EN TR EEHEFF iNg
De komende editie van de Twentse Ver-
lichte Carnavalsoptocht zal voor de eer-
ste keer niet meer vrij toegankelijk zijn. 
Het bestuur heeft besloten om o.a. de 
Schutbuul’nactie, waarbij het publiek 
om een vrije gift werd gevraagd, te laten 
vervallen en in plaats hiervan entree te 
gaan heffen. 

De Twentse Verlichte Carnavalsoptocht is in 
belangrijke mate afhankelijk van haar deel-
nemers. Deze moeten voor deelname aan de 
verlichte carnavalsoptocht extra inspannin-
gen en investeringen leveren ten opzichte van 
deelname aan reguliere optochten. Om deze 
deelnemers te blijven motiveren en stimule-
ren, zal de stichting hierin een steentje moe-

ten bijdragen. Er worden door de Stichting 
TVCO gratis verlichtingspakketten verstrekt 
ten behoeve van de praalwagens. Deze die-
nen zo langzamerhand een keer vervangen te 
worden. Daarnaast is een verhoging van het 
prijzengeld wenselijk, aangezien dit de kosten 
van de deelnemers compenseert. Ook dient de 
optocht in kwalitatief opzicht vooruitstrevend 
te blijven. De deelnemers moeten de optocht 
tenslotte tot een succes maken! Het grootste 
deel van de entree-opbrengst zal tenslotte 
bestemd zijn voor de deelnemers.
 
Hoewel de Stichting TVCO zich gelukkig mag 
prijzen met vele sponsoren, dienen deze op-
brengsten voornamelijk ter dekking van de 
vaste kosten voor de organisatie van de op-

tocht. Door de alsmaar stijgende kosten zijn  
de inkomsten niet toereikend om de toekom-
stige ontwikkelingen te realiseren. De Stich-
ting TVCO heeft daarom een aantal mogelijk-
heden onderzocht, waarbij de entreeheffing 
als meest verantwoorde variant uit de bus is 
gekomen om de eerder genoemde ontwik-
kelingen in de toekomst te kunnen realiseren. 
Het is tenslotte het meest logisch om de ge-
nietende toeschouwer om een kleine bijdrage 
te vragen. De entreeprijzen blijven beperkt tot 
een minimum. De entreeprijzen blijven name-
lijk tot een minimum beperkt: € 2,- p.p. voor 
volwassenen en kinderen t/m 12 jaar hebben 
gratis toegang. De toegang tot de Carnavalal-
lee en horecagelegenheden blijven na afloop 
van de optocht gratis. Carnaval moet tenslotte 
een laagdrempelig evenement blijven!
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Passie, productkennis, be-
heersing van de processen, 
aandacht voor details en inle-
vingsvermogen. Creativiteit 
en 40 jaar ervaring. Door deze 
mix van factoren ontstaat er 
een hoogwaardige en voor-
spelbare kwaliteit van het re-
sultaat. Dat is waar Hams inte-
rieurbouw voor staat!

Hams interieurbouw maakt inrichtingen 
voor zowel professionele als particuliere 
opdrachtgevers. Indien de klant dat wil kun-
nen ze al het regelwerk van hen overnemen. 
Welk idee men ook heeft, bij Hams interieur-
bouw is alles mogelijk.

Enkele reacties van opdrachtgevers zijn: “Er 
wordt constructief meegedacht en geen 
vraag is te veel”. “Hams interieurbouw is 
een bedrijf dat veel ervaring in huis heeft en 

inspeelt op de vraag van de opdrachtgever. 
Daarbij denken zij met je mee en komen 
met praktische oplossingen.”, “Hams inte-
rieurbouw staat bij mij voor vakmanschap, 
flexibiliteit en praktisch denken”.
Deze reacties komen niet vanzelf. Hier is de 
eerder genoemde mix van factoren voor 
noodzakelijk.

Hams interieurbouw draagt de Twentse 
Verlichte Carnavalsoptocht al jarenlang 
een warm hart toe! Ook voor 2013 kan de 
stichting weer rekenen op haar steun. Hams 
interieurbouw is zelfs A-sponsor geworden. 
Hiervoor willen wij Hams interieurbouw 
hartelijk danken!

Meer informatie en foto’s van het vakman-
schap van Hams interieurbouw kunt u 
vinden op: www.hamsinterieurbouw.nl.
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Hams interieurbouw

Hams interieurbouw

Denekamperweg 100

7651 LC TUBBERGEN

Nederland

Tel: + 31 (0)546-622469

Fax: + 31 (0)546-624449

E-mail: info@hamsinterieurbouw.nl

Website: www.hamsinterieurbouw.nl
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St. Twentse Verlichte CarnavalsOptocht
Samenstelling stichtingbestuur:
Voorzitter: Claudia Vogelaar
SecretariS: Otto Lenferink
PenningmeeSter: Jan Harink
techniSche commiSSie: Jan Haarhuis , Mark Echtermeijer
Public relationS, media en SPonSoring: Jolanda Nijkamp, 
Claudia Vogelaar en Gerald Hampsink
akt. coordinator: Emiel Bramer

De optochtcommissie:
Mark Echtermeijer, Jan Haarhuis, 
Gerald Hampsink,  Gerard Hams, Jan Harink, Paul 
Koopman, Otto Lenferink, Gerard Masselink, Peter Mas-
selink, Rob Masselink en Jan van der Wal

De technische commissie:
Mark Echtermeijer, Jan Haarhuis, Gerard Hams, Peter 
Masselink, Rob Masselink, Rob Kotte

Namens de deelnemers: 
Arjan Kroeze, Tom Groot, Rob Haselbekke en Otto Wienk

Contactgegevens:
Postadres: Beethovenstraat 10, 
7651 RC Tubbergen.
E-mail: info@verlichtecarnavalsoptocht.nl
Web: www.verlichtecarnavalsoptocht.nl

gROTE bElaNgSTElliNg VOOR

DEElNamE VERliCHTE OPTOCHT

Op 17 december jl.  vond de info-avond plaats 
voor alle deelnemers aan de Twentse Verlichte 
Carnavalsoptocht in Hotel Fortkamp, waar de 
in grote getale aanwezige deelnemers werden 
verwelkomd door voorzitter Claudia Vogelaar. 
In haar toespraak werd o.a. aandacht besteed 
aan het 11-jarig jubileum, de diverse bestuurs-
mutaties en de ingevoerde entreeheffing met 
als belangrijkste doelstelling het waarborgen 
van de continuïteit van dit prachtige en unieke 
evenement. Het bestuur ziet de toekomst met 
vol vertrouwen tegemoet. Aansluitend werd 
de microfoon doorgegeven aan Mark Echter-
meijer, lid van de technische commissie, om de 
Info- en Reglementen voor deelnemers nader 
toe te lichten.

Om de drempel voor deelname te verlagen 
is een extra categorie kleine praalwagens 
toegevoegd. Deze dienen aan dezelfde tech-
nische voorwaarden te voldoen als de grote 
praalwagens. Ook aan deze categorie worden 
standaard verlichtingspakketten beschikbaar 
gesteld.  Er kunnen, om organisatorische re-
den,  maximaal 12 grote en 5 kleine praalwa-
gens deelnemen aan de optocht. Bij bovental-
lige aanmeldingen zal een selectie procedure 
worden toegepast.

In verband met de entreeheffing ontvangen 
deelnemers polsbandjes om het afgesloten 
gebied alsnog te kunnen bereiken. Gele pols-
bandjes bieden toegang tot de route en het 
opstelterrein voor loopgroepen. Rode pols-
bandjes bieden eveneens toegang tot het op-
stelterrein voor praalwagens.
I.v.m. toevoeging van de categorie kleine 
praalwagens zal het totale basisprijzengeld 
worden verhoogd.
Van de ontvangen entreegelden zal van de 
netto opbrengst (dus na aftrek onkosten) een 
gering deel naar de Stichting TVCO gaan voor 
investeringen in de toekomst. Het resterende, 
overgrote deel zal door middel van een vooraf 
vastgestelde verdeelsleutel worden toege-
voegd aan het basisprijzengeld voor deelne-
mers. Hiermee hoopt de Stichting TVCO een 
extra stimulans te doen uitgaan naar alle deel-
nemers om  topcreaties neer te zetten tijdens 
de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht. 
Na de rondvraag konden alle deelnemers zich 
officieel inschrijven voor deelname. 

Tot slot maakte voorzitter Claudia Vogelaar 
van de gelegenheid gebruik om Otto Lenferink 
nog eens extra te bedanken voor zijn jaren-
lange inzet, betrokkenheid en punctualiteit als 
voorzitter van de Stichting TVCO, hetgeen werd  

onderstreept door overhandiging van een  
attentie. Otto is vanaf het begin van de TVCO 
nauw betrokken geweest bij de organisatie 
en onder zijn supervisie is het evenement uit-
eindelijk uitgegroeid tot een evenement waar 
Tubbergen met recht trots op mag zijn! Hoewel 
de weg ernaar toe niet altijd even gemakke-
lijk is geweest, kan Otto terugblikken op een 
10-jarig avontuur dat  uiteindelijk zijn vruch-
ten overduidelijk heeft afgeworpen. Aange-
zien de kennis en ervaring van Otto absoluut 
nog niet gemist kan worden, is hij gelukkig  
bereid gevonden, weliswaar iets meer op de 
achtergrond, om betrokken te blijven bij het 
bestuur van de stichting TVCO.
Aangenaam verrast door deze huldiging, 
deelde Otto mede zeker niet geheel terug te 
treden, maar zijn bijdrage aan dit evenement 
als secretaris van de Stichting TVCO te blijven 
leveren.

Met de wens aan alle deelnemers om er geza-
menlijk wederom een prachtige editie van te 
maken, werd deze geanimeerde en uitstekend 
bezochte info-avond afgesloten.
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