Nieuwjaarsreceptie Stichting Federatie Eindhovens Carnaval. Speech van de
voorzitter:
Eindhoven, 6 januari 2019.
“Lieve Lampegatters en Lampegatterinnekes”.
Namens de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval heet ik u allen van harte
welkom op onze Nieuwjaarsreceptie.
Een bijzonder welkom voor Zijne Dorstlustige Hoogheid Positivo met zijn
gevolg als ook de Ere voorzitter en alle Ereleden van de Federatie. Blij Da Ge
(d’r) bent.
Het Carnavalsjaar 2019 zal in het teken staan van “Veranderingen”.
We kunnen terugkijken naar een 55 jarig jubileumjaar dat nu achter ons ligt
en wat we als zeer positief hebben ervaren, maar de toekomst ligt voor ons.
De afgelopen 10 jaar hebben we ons Bestuurlijk ingezet om met de tijd mee
te gaan en in te spelen op die zaken die zich aandienden en die een
belangrijke bijdrage leverden aan het Eindhovens Openbaar Carnaval.
Het afgelopen jaar is gebleken dat we iedere Generatie anders moeten
benaderen en dat we initiatiefnemers de kans moeten geven om Carnaval op
zijn/haar eigen manier te beleven.
Wat kan en mag er veranderen?
• U als persoon beleeft Carnaval op uw eigen manier, u bent er wel
intensief of minder actief bij betrokken of u levert een bijdrage aan
door zich voor het Feest der Feesten in te zetten.
• Carnaval is een Traditie Evenement en leeft al Generaties lang binnen
de gezinnen die daar iets mee hebben en heeft overdracht ervan plaats
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gevonden. Dit gevoel moeten we niet willen veranderen de beleving
van Carnaval is daar te intensief voor. Iets wat goed is moeten we
behouden en beschermen.
• Carnaval is Emotie en geeft een gevoel van Saamhorigheid voor
iedereen en alle lagen van de bevolking ook voor Vluchtelingen en
bewoners uit alle delen van de Wereld die hier hun werk en stek
gevonden hebben.
• Wat we niet willen veranderen is dat de Stadsprins elk jaar weer
gekozen wordt door een select gezelschap. De Prinskeuze commissie.
De bevindingen en selectie moet een geheim blijven, zodat de
verrassing bij de opkomst voor eenieder groot is. Binnen het
Protocollair gezelschap zal hij zich met zijn gevolg kunnen ontplooien
en kan genieten van alle hoogte punten die zij in hun Carnavalsjaar
mogen ervaren.
• De protocollaire tradities moeten in ere gehouden worden. Dit erfgoed
wordt dan ook op een respectabele wijze overgedragen wordt aan
mensen die daar de in- en outs van weten en de regie daarover zullen
behouden. Zo ook zal Jan van Gorp na 26 jaar lid van het Bestuur
waarvan 22 jaar secretaris de pen overdragen aan Pascal van de Haar.
Inmiddels heeft Danny Leijendeckers het protocollair gedeelte op zich
genomen. Zelf zal Jan het beheer van de Kanselarij, het erfgoed van
onze Federatie, blijven behappen.
“ Beste Jan hierbij willen ik je mede namens het Bestuur heel Hartelijk
bedanken voor je jarenlange inzet in het bestuur van ons mooie
Lampegats Carnaval. Het is dan ook een eer om je te benoemen tot Ere
Secretaris van de Federatie Eindhovens Carnaval. we zullen je tijdens
het Bier elf uurke daar officieel voor onderscheiden”.

Jan van Gorp, eresecretaris van de FEC
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• Het huidige Federatie Bestuur wil de ruimte geven aan verjonging en
graag de kans geeft om ook Carnaval voor de toekomst bestendig te
houden en te veranderen daar waar het kan naar hun eigen inzichten
en interesses. Hebt u interesse in een van de functies? Dan bent u van
Harte welkom.
• Ook zullen we in samenwerking met de Raad van Toezicht nieuwe
toetredingsregels op gaan stellen om ook deze raad toekomstgericht
een gedegen rol in het adviseren van het SFEC bestuur te kunnen laten
vervullen.
• Ook heeft Jan Vromans de stap gemaakt om te stoppen met de
organisatie van het Federatiebal en over te dragen aan vier oud
Stadsprinsen die sowieso het Carnavalsfeest volledig in de genen
hebben. Ook Jan bedankt voor zijn jaren lange inzet voor dit geweldig
feest.
• Doordat er steeds meer aandacht gevergd werd van de Bestuursleden
van de Commissie Evenementen hebben we besloten om deze
commissie met Commissie Verenigingen samen te voegen tot een
commissie die verantwoordelijk zijn voor alle individuele
georganiseerde evenementen binnen het Carnavalsseizoen van de
Federatie en voor de verenigingen. Zij moeten de aandacht blijven
krijgen waar ze behoefte aan hebben.
• Het is gelukt om het Kickz Feest voor de jeugd van 12 tot en met 17
jaar op vrijdag, zaterdag en zondag te brengen omdat we daarmee de
al carnavals vierende jeugd na schooltijd daarmee een mogelijkheid
bieden om dan in de Effenaar het feest verder te vieren.
• De toetreding van de Studentenraad is ook iets waar we erg trots op
zijn. Juist deze doelgroep vormt een steeds groter wordend geheel van
onze samenleving die op zoek zijn naar nieuwe ideeën en uitdagingen
die zeker welkom zijn.
• Ook de Veurtocht op het Stationsplein verandert mee zoals afgelopen
Carnaval er weer goed uitgepakt is met artiesten en zelfs life Streaming
op Face boek van alle activiteiten die daar gehouden zijn. We ervaren
dat er steeds meer mensen op het Stationsplein hun stekkie hebben
gevonden.
• Na een intensieve voorbereiding heeft het Bestuur in samenwerking
met First Vision een Feesttent voor 2.500 personen met een eigentijds
programma op het Stadhuisplein gerealiseerd gekregen. Dit voor de
doelgroep van + 18 jaar geënt op Dance met een Carnavalesk tintje
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onder naam “Carnaball. We zijn van mening dat na Kicks in de Effenaar
de jeugd op zoek is naar iets van hun stijl. We proberen dit uit en gaan
daarna bezien of dit geen afbreuk doet aan de tenten op de Markt en
bij PULLMAN.
• Met de wetenschap dat we aan alle doelgroepen denken zijn we als
Bestuur ook blij met het initiatief van enkele Oude Stadsprinsen die in
samenwerking met professionele evenementen organisatoren een
Feesttent “De Salon op het Plein” op het Wilhelminaplein gaan
realiseren. Ze richten zich op de doelgroep van 40 / 45 + waarvoor een
gevarieerd programma wordt samengesteld.
• Ook onze Hof brouwer Bavaria heeft ons kenbaar gemaakt het Bier elf
uurke te willen veranderen. We hebben tot op heden nog geen
inhoudelijke informatie van hen gekregen wat er dan verandert. We
houden u daarvan op de hoogte.
Zoals we nu in kunnen schatten zijn we er als Bestuur in geslaagd dat we veel
zaken hebben kunnen veranderen en dat we de intentie hebben ook naar de
toekomst toe veranderingen aan te brengen. Maar een ding blijft altijd
overeind “Carnaval is en blijft het Feest der Feesten” en zal naar onze mening
nooit mogen veranderen.
Om tot deze beslissingen te komen hebben we heel veel vergaderuren
besteed om met alle Stakeholders door een deur te kunnen gaan. Een ieder
heeft een belang waar we niet om heen kunnen maar hebben toch bewuste
besluiten genomen die we achteraf pas kunnen beoordelen of wel de juiste
keuzes gemaakt hebben.
Als we de nieuwkomers en nieuwe initiatieven geen kans geven kunnen we
ook achteraf niet beoordelen of ze wel of niet bijgedragen hebben aan een
beter en gezelliger Carnaval in Lampegat.
Vanuit andere gemeenten krijgen we alleen maar meer geluiden dat de jeugd
de stad op zoekt. Daarom zijn we mening dat we onze gastvrijheid schap en
loyaliteit moeten tonen en deze groepen welkom moeten heten in onze stad.
Dit alles hebben we mede te danken aan alle vrijwilligers die dit alles
mogelijk maken vanaf Elluf Elluf tot en met het sluitingsfeest van Lampegat.
Daarom ook een bijzonder woord van dank aan een ieder die er op zijn of
haar wijze bij betrokken is.
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Benoemingen

’t Goei Vrouwke 2019
Door CV de Kletsmeiers, CV de Leute en de CV De Lichtstadnarren wordt
jaarlijks overgegaan tot de benoeming van “T Goei Vrouwke”. Met deze
benoeming wordt dank uitgesproken voor de vele en belangrijke verdiensten
van betrokkene voor het Lampegatse Carnaval in het bijzonder en Eindhoven
in het algemeen.
Door de drie verenigingen is bekend gemaakt dat voor het jaar 2019 deze
onderscheiding is toegekend aan mevrouw:
Sjaan van Lierop

Wie kent Sjaan niet! Iedereen die bij de Lichtstadnarren op bezoek komt
maakt onherroepelijk kennis met haar. Sjaan heeft een heel lang verleden en
vierden al 51 jaar geleden met haar man Jan Carnaval bij de Blauwbuiken.
Vanaf 1995 werd zij lid van de Lichtstadnarren en hield traditioneel haar
tradities aan om koffie drinken na elk bal bij haar thuis waar iedereen
welkom was.
Sjaan hielp waar geholpen moest worden en was een echte clubmoeder die
voor iedereen ook klaar stond.
Alle reden om haar te benoemen tot “T Goei Vrouwke van 2019”.
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D’n Beste Mensch van Eindhoven 2019

Door het bestuur van de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval wordt
bekend gemaakt dat voor het jaar 2019 deze onderscheiding is toegekend
aan de heer
Charles van de Langerijt

In 1999 richtte hij de vereniging Effe Anders op met het doel om een
volledige acceptatie voor de homoseksuele medemens binnen het Lampegat
te bewerkstelligen. Van de vereniging werd hij voorzitter en is dat nog
steeds. De eerste roze Boerenbruiloft is ook een initiatief waar hij voor
gezorgd heeft.
Charles heeft vele functies binnen de Federatie vervuld en is nog actief zoals
bij de Rommelpot, Carnavaleske Raadvergadering, Carnavalsmis, Bestuurder
van de Commissie SFEC Verenigingen en de Prins Keuze commissie.
Niet onvermeld mag blijven dat hij al ruim 55 jaar vrijwilligerswerk in R.K.
Kerk doet en vanaf 1974 in het stadsdeel Gestel waarin hij diverse functies
heeft bekleed.
Voor het bestuur van de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval alle reden
om hem te benoemen tot "D'n Beste Mensch van Eindhoven 2019".
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De Gouden Rommelpotter.
In overleg met de Commissie Rommelpot is benoemd voor de Gouden
Rommelpotter 2019
Gilbert Hockers

Zijn verdienste daarvoor liggen in het feit dat hij jarenlang lid is geweest van
de Tweedracht, Oprichter is van de KEF en ook daar Voorzitter van is, de
organisator van het succesvolle Dweilen met de Kraan open en oprichter van
het kapellen festival “Ut Spoort niet”.
De huldiging en uitreiking van de onderscheidingen voor Charles, Sjaan en
Gilbert vinden plaats op carnavalsdinsdag na afloop van het Bier Elfuurke in
de grote tent op de Stadse Mert.

-o-o-o-
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Met de gemeente Eindhoven hebben we door de komst van twee extra tenten
een collectieve vergunning aangevraagd. Dat zal gaan inhouden dat we
daardoor extra maatregelen opgelegd krijgen om de veiligheid te waarborgen
op aangeven van de Ketenpartners van de Veiligheidsregio. Wel houden we
op deze wijze wel de regie over alles wat met Carnaval georganiseerd wordt
en waar we achterstaan.
Ook zijn we geïnformeerd dat we weer Publiekveiligheidsmaatregelen moeten
treffen voor en tijdens de optocht. Dat houdt in weer zo’n 100 zandzakken
moeten plaatsen op cruciale punten van de optocht en het verwijderen van de
betonblokken van de Geldropseweg.
Dit kost ons heel veel geld en dat past niet meer in het subsidiebudget wat
we van de gemeente krijgen. Als we hier geen extra budget van de gemeente
voor krijgen dan leggen we de bal bij de gemeente neer en dan kunnen we
deze veiligheidsmaatregelen niet binnen onze vergunning uitvoeren. We
moeten dus nog in overleg op welke wijze we dit financieel opgelost krijgen.
We hebben veel overleg gehad over de Vestdijk over de vraag of we er met
Carnaval met de optocht over kunnen. Ons is hierin toegezegd dat dat
inderdaad kan met wat aanpassingen die de aannemer zal verzorgen. Dat
was voor het Bestuur ook pas het moment dat we een overeenkomst met
Omroep Brabant hebben kunnen sluiten om de life uitzending van de optocht
mogelijk te maken.
We zijn van mening dat naast Carnaval inhoudelijk ook de PR en marketing
van Carnaval in Lampegat breed uitgedragen moet worden. De Commissie
Com-Com levert daar ook op allerlei wijzen zeer belangrijke bijdragen, welke
passen in deze tijd.
Daarvoor hebben we alle veranderingen die ingezet zijn ook aan u kenbaar
gemaakt en hebben daar ook in geïnvesteerd.
Los van de gemeentelijke subsidie een bijzonder woord van dank ook voor
de meugelijkmakers die ons voorzien van alle benodigde Financiële middelen
om alles rondom de Federatie en carnaval in het bijzonder mogelijk maken.
Club 111, Mille Fleure, De Verenigde Marktbelangen, Eindhoven 247, Hotel
Pullman Eindhoven Cocagne, Sponsoren en Donateurs, Vrienden van de
DoMiBo, Stadspaviljoen en alle vrijwilligers van de Commissie Evenementen
en Verenigingen.
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Lieve Lampegatters en Lampegaterinnekes.
We zijn als Bestuur van mening met deze veranderingen weer een goed
Carnavals seizoen te hebben voorbereid. Uiteraard bent u diegene die daar
iets van zal gaan ondervinden en beleven en daar ook een mening over zal
hebben. Dat kan positief zijn maar ook opbouwende kritiek is van harte
welkom. Het is aan u en watt led je.
Zoals ik al eerder aangegeven heb willen we als Bestuur ook verjongen en
veranderen en anderen mee laten denken op welke wijze over, bijvoorbeeld
over 5 jaar, Carnaval beleefd wordt in Lampegat. Geef je mening. Waarom
niet? “Watt Led Je” is het motto van het komend CARNAVAL.
Laten we met zijn allen het glas heffen op een heel mooi, maar vooral
gezellig Carnavalsjaar en de hoop en verwachting uitspreken, dat we onze
doelstellingen zullen bereiken door inzet en samenwerking,
Alvast allemaal bedankt.

Salaai en proost!
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