
 

CV de Krutjesrapers Jaarverslag 2021 (11 december 2021) 
 
Voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging dienden alle activiteiten voor carnaval in 2021 te 
worden geannuleerd als gevolg van de corona (Covid-19) pandemie in de wereld. 
 
Waarschijnlijk al voor carnaval 2020 werd de wereld, Europa en Nederland getroffen door deze 
pandemie. Misschien al wel tijdens de activiteiten in 2020 kreeg ook Krutjesgat er ook mee te maken. 
De vereniging leeft mee met de mensen die er ziek van geworden zijn of met de nabestaanden van hen 
die er zelfs aan zijn overleden. 
 
Na alle mogelijkheden te hebben overwegen besloot het bestuur op 23 september 2020 om alle 
activiteiten tot en met maart 2021 stil te leggen. In het land werd op dat moment een verwachting 
afgegeven voor de winter met betrekking tot besmettingscijfers, ziekenhuisbezetting en ook gerichte 
maatregelen om verspreiding van het virus te vertragen. 
 
Het zou voor carnaval in 2021 en alle activiteiten voorafgaande eraan betekenen, als het al door zou 
kunnen gaan, dat i) er 1,5 meter afstand gehouden zou moeten worden, ii) iedereen tijdens alle 
activiteiten zou moeten blijven zitten, iii) er niet gezongen of geschreeuwd zou mogen worden en iv) er 
een aanzienlijke beperking van het aantal toeschouwers zou zijn. Voor het bestuur was het duidelijk dat 
carnaval onder die maatregelen een te grote beperking zou kennen ten opzichte van de festiviteiten die 
we in Krutjesgat gewend zijn. 
 
Op het moment dat op 23 september 2020 het besluit tot annuleren van de activiteiten werd genomen 
was nog niet eens bekend dat er nog verder beperkende maatregelen zouden gaan gelden (waaronder 
een avondklok) en carnaval echt onmogelijk zou zijn. 
 
Naarmate de winter vorderde hebben vrijwilligers van de vereniging en het dorp toch mogelijkheden 
gezien om online activiteiten te organiseren:  
 

i) de “Carnavalskwis”in samenwerking met Ons Dorp Kwist; 
ii) de “Zittingsavonden thuis”waarbij een compilatie van 40 jaar zittingsavonden tot een 

aantrekkelijke samenvatting van ruim 3 uur werd getoond op YouTube; 
iii) een succesvolle online benefietavond voor Samen Loop Voor Hoop door 

carnavalsvereniging Hendig Zat; 
iv) de uitzending van de optocht 2019; 
v) en een Diner Carnavalesk thuis/online door hofleverancier La Sonnerie. 

 
Al met al kijkt het bestuur met grote bewondering terug op de initiatieven die zijn genomen om carnaval 
minnend Krutjesgat toch wat te kunnen bieden tijdens de carnavalsdagen. Ook de vele reacties van 
leden en niet-leden dat we er gezamenlijk in zijn geslaagd om carnaval niet ongemerkt voorbij te lagen 
gaan, is in dank aanvaard. Maar toch hoopt het bestuur dit nooit meer te hoeven meemaken.  
 
Naarmate het verenigingsjaar 2021 vorderde kwamen er steeds meer signalen dat 2022 wel eens een 
jaar zou kunnen zijn waarin carnaval wel weer in redelijke mate gevierd kan gaan worden. Het bestuur 



 

besloot daarom in de zomer van 2021 om de normale activiteiten te gaan opstarten zonder echter al 
grote verplichtingen aan te gaan. 
 
Ook de algemene jaarvergadering van de vereniging in het najaar van 2020 kon niet door gaan en de 
aan de leden verplichte verslaglegging en benoeming worden met een jaar uitgesteld tot het najaar van 
2021. 
 
De vereniging, met het bestuur voorop, is enorm dankbaar voor de buitengewone inzet van vrijwilligers 
om 2021 toch een lichtpuntje te laten zijn voor wat betreft carnaval. Zoals altijd geldt, en dit jaar nog 
veel meer dan anders: vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde! 
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