DEEL 35: Verantwoording van een geweldig OLS

OLS IN KELPEN-OLER
25 JAAR GELEDEN
15 juli Klepper en Streekbode: “De stuurgroep dankt alle mensen van Kelpen-Oler en
vrijwilligers van daarbuiten voor hun flexibele en creatieve hulp en deelname aan het totale
OLS-gebeuren. Uw houding, vriendelijkheid en hulpvaardigheid heeft diepe indruk gemaakt
op de vele tienduizenden gasten.! Eén anekdote: de opkomst van de toegezegde hulp op
zondag 5 juli:….100%.....!!!”
22 juli Streekbode en Klepper: “Kelpen-Oler stond 2 weekends vriendelijk en dienstbaar
klaar voor zijn gasten. Ons ideaal was: Zörge det d’n Aoje good verlöptj. Daarin zijn we
volledig geslaagd, getuige de regen van complimenten die de stuurgroep te verwerken
kreeg vanuit de pers, de OLS-federatie, de schutters, de sponsors, de gasten. Proficiat
ALLEMAAL. Een dikke pluim voor jullie vanuit een tevreden stuurgroep.”
-Begin september: Tijdens de receptie van winnaar Koningsbosch regent het complimenten
voor de OLS-organisatie Kelpen-Oler. Een te gast zijnde bierbrouwer zegt letterlijk: “Ondanks
de drukte kreeg ik een verzorgd, koel en lekker pilsje in de biertent én in de feesttent.” De
350 medewerkers o.l.v. Broer Hohenwalt en Neer van Dael krijgen terecht deze pluim. Van
de Warenkeuringsdienst kreeg Jo Lormans, leiding eettent, ook al eerder complimenten.

9 september: de Kerngroep vergadert voor het laatst. Foto: na de optocht: duizenden naar het feestterrein.
Najaar 1992: Alle secties houden evaluatiebijeenkomsten en stellen draaiboeken bij en/of
samen. De sectie Personeel heeft alle vrijwilligersuren geïnventariseerd. Een zeer grote inzet
blijkt. Verenigingen kunnen een flinke bijdrage verwachten. De sectie Financiën is bezig met
de afrondende klus. Nota-afhandeling; wachten op nutsbedrijven, belasting voor orkestjes,
e.d.. Eind oktober komt er al een behoorlijk te verwachten resultaat en een prima uurbedrag uit de bus. De gehele gemeenschap zal profiteren van de baten uit het OLS.
Jan Reijnders van de sectie Administratie stelt één groot Draaiboek op en brengt de
archieven op orde. Hulde! Controle van de resultaatberekening door registeraccountant
Verboord volgt. In het rapport van de accountant lezen we dat verenigingen meer dan 1 ton
te verdelen hebben uit de OLS-winst: 12 gulden per geregistreerd vrijwilligers-uur!
Hierna is er nog een plezierige afrondende bijeenkomst van de Stuurgroep.
De échte winst zit ‘m in de geweldige onderlinge sfeer en gegroeide kameraadschap. (T.S.)
Bron: Feestgids OLS 1992. Jubileumboek EMM 1996. Eigen documentatie.
Door: Tim Schmitz (op persoonlijke titel) Hierna: deel 36 OLS 1992: veel primeurs.

