
 

Motto: De Wien meug d'r zien 

Jaorverslaag 

 
Verslag van de jaarvergadering gehouden op woensdag 6 juni 2001. 

Aanwezig: 59 leden incl. 7 bestuursleden. 

Afgemeld: Jan en Els Vosbeek, Gerard Seelen, Gerard Visscher, Petra Bossink, Juwi Liu, Toos Bos, 
Marc en Desiree van Tankeren, Kitty Siebert, Gemma Koelen, Yvon Helgers, Petra Kolman. 

1.    Opening: 

Lief wienböl en wienbölkes van harte welkom op deze jaarvergadering. Een speciaal woord van 
welkom voor het nog regerende trio Hoogheid Ed 1ste met zijn adjudanten Hans en Marc. Ook een 
speciaal woord van welkom voor de ereleden, Sjeng Vullings en Frans Peeters. 

Wij mochten terug kijken op een geslaagd jubileumjaar met vele hoogte punten, maar naast veel 
plezier hebben wij ook droevige momenten meegemaakt. 

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van enkele zeer gewaardeerde wienleden te weten: de 
heer Beurskens en onze oud-voorzitter Sjraar Klaassens, en om hun en al onze dierbare 
familieleden te gedenken vraag ik de vergadering 1 minuut stilte. 

2.    Ingekomen stukken: 

De afmeldingen worden door de secretaris voorgelezen. 

3.    Notulen van de jaarvergadering van vrijdag 9 juni 2000: 

Deze worden door de secretaris voorgelezen en door de vergadering onder dankzegging 
goedgekeurd. 

4.    Financieel jaarverslag door de penningmeesters: 

Het financieel jaarverslag 2000/2001 en de begroting 2001/2002 worden aan de aanwezige leden 
uitgedeeld. De penningmeester Leon Sternheim vraagt aan de aanwezige leden voor zichzelf te 
applaudisseren voor de goede resultaten behaald in het jubileumseizoen. Hij licht verder de punten 
toe en het verslag wordt zonder vragen door de vergadering goedgekeurd. 

Ø  Financieel jaarverslag Stichting Wienevenementen: 

De penningmeesters delen het financieel verslag uit aan de leden. Leon Sternheim licht toe 
waarom er naast de vereniging een stichting is, dit ter voorkoming van financiële tegenvallers op te 
kunnen vangen, zonder dat de vereniging er de dupe van wordt. Dankzij sponsoring en goede inzet 



van de leden is een goed positief resultaat behaald. Het verslag wordt door de vergadering 
goedgekeurd. 

5.    Verslag kascommissie: 

De kascommissie bestond dit jaar uit Boy Kolman, Arie Kruining en aftredend dit jaar, Jos 
Vullings. Zij hebben geen onrechtmatigheden aangetroffen, slechts een “post” van 33 centen 
konden zij niet zo goed verwerken. Toch vraagt de kascommissie om decharge te verlenen aan de 
penningmeesters. Decharge wordt verleend. De voorzitter bedankt de heren voor hun zorgvuldige 
controle. 

Verkiezing kascommissie: 

Volgens rooster is aftredend Jos Vullings en hij wordt bedankt door de voorzitter voor zijn inbreng. 
Els Bakker geeft zich vervolgens op als nieuw lid van de Kascommissie. 

6.    Begroting voor seizoen 2001/2002. 

Het woord is aan de penningmeester die de begroting punt voor punt doorneemt. Er zijn geen 
vragen zodat de voorgestelde begroting door de vergadering wordt goedgekeurd. 

7.    Vaststellen contributie 2001/2002: 

Voorgesteld wordt om deze te handhaven op ƒ45,00 voor het komende seizoen. De vergadering 
kan daarmee instemmen. Martin Holla merkt op dat er eerst de contributie vastgesteld dient te 
worden alvorens de begroting door te nemen anders kan een eenmaal vastgestelde begroting niet 
meer worden gewijzigd. Akkoord. We zullen de volgorde van de agenda het volgend jaar 
aanpassen. 

8.    Jaarverslag 2000/2001: 

De voorzitter geeft de secretaris het woord en het jaarverslag wordt voorgelezen en onder 
dankzegging goedgekeurd. 

Pauze. 11 minuten. 

9.    Bestuursverkiezing. 

De voorzitter stelt voor om Martin van der Vlies die aftredend is, te herkiezen voor een periode 
van 4 jaar. Daar er geen tegenkandidaten waren, werd Martin van der Vlies onder goedkeuring 
van de vergadering herkozen voor een periode van 4 jaar. De voorzitter maakt bekend dat Bas 
vanwege zijn veranderde werkomstandigheden stopt als secretaris in het bestuur. Wij zijn op zoek 
naar een nieuwe secretaris, als wij die gevonden hebben, zal deze worden voorgedragen aan de 
algemene ledenvergadering. 

10.  Verkiezing van de Raad van Elf. 

Aftredend zijn de heren Jos Vullings en Jan Vosbeeken zij hebben te kennen gegeven dat zij 
zullen stoppen, Huub Beeren was al gestopt tijdens het seizoen. Op voordracht van de Raad 
wordt door het bestuur de heren Hans Faessen, Rien van Heukelom en Rene Lammen 
voorgesteld tot raadslid. Er hadden zich geen tegen kandidaten gemeld, zodat de heren door de 
vergadering benoemd werden. 

11.  Motto seizoen 2001/2002. 



Motto wordt voorgesteld:           Laot dae Wienerwind maar weie. 

Het motto werd uit 29 inzendingen gekozen in de voorzittersvergadering van 28 mei. Het was 
ingezonden door Henny Crommentuyn. 

12.  Afscheid Commissieleden. 

Bas Bossink,                 bestuur. 

Jan Vosbeek,                RvE. 

Huub Beeren,                RvE. 

Jos Vullings,                  RvE. 

Sjeng Vullings,              Prinsencommissie. 

Bea Vorstermans,          Wienbölkes. 

Henny Crommentuyn,    Jeugd commissie. 

Peter Bakker,                Joekscommissie. 

Herman Bom,               Joekscommissie. 

Wilko van Spankeren,    P&Pcommissie. 

Pascal Hofmans,            Ev. Commissie. 

Extra woord van dank aan  Miep Houwen, AZ commissie, waarvan zij 23 jaar lid is geweest, 
speciaal applaus voor Miep. 

Verder wordt iedereen bedankt voor hun inzet in de commissies waarin zij werkzaam waren, zij 
mogen een flesje wijn tegemoet zien. 

13.  Bestuursmededelingen: 

Ø  Onze bevriende vastelaoves vereniging KG Bad Hönningen bestaat 111 jaar en de bedoeling 
is om op 12 augustus met een grote delegatie er naar toe te gaan. Indien er nog plaatsen vrij 
zijn zal via de Cie-voorzitters gevraagd worden of er nog leden mee willen gaan. 

Ø  Vriendelijk verzoek om het enquêteformulier ingevuld terug te sturen hoe vastelaovend te 
vieren in GKM. Leon Bastiaans is hier mee bezig. 

Ø  Sponsoren; de voorzitter licht toe hoe belangrijk het is om sponsoren te verwerven en doet 
dan ook aan allen de oproep om mensen aan te dragen voor de sponsoractie 

Ø  Helaas hebben wij de familiedag moeten afblazen vanwege te geringe animo. De datum 
bleek achteraf niet erg gelukkig gekozen te zijn. De commissie had hard gewerkt en het 
draaiboek was gereed. Volgende jaar beter. 

Ø  Voor de evenementen commissie was het moeilijk om een geschikte datum te vinden om de 
Wienmert te organiseren, uiteindelijk werd de datum vastgesteld op zondag 30 december 
2001. 



Ø  Oud papier: de voorzitter doet wederom een oproep voor de leden om toch maar vooral 
enkele uurtjes per maand mee te helpen met oud papier op te halen. Het is een zeer 
belangrijke bron van inkomsten. Het moet toch mogelijk zijn met een ledenbestand van 325 
leden. Iedere 2de zaterdag  van de maand. Opgeven bij Gerd Sternheim. 

14.  Rondvraag: 

Ø  Ed 1ste   namens zijn adjudanten Marc en Hans en hun vrouwen Marleen, Petra en Bep, 
bedankt hij iedereen voor de mooie vastelaovestijd  en hoopt dat de volgende Trio’s een net zo 
mooie tijd krijgen als zij gehad hebben. 

Ø  Gerd Sternheim: bedankt de leden die zich het afgelopen seizoen hebben ingezet om oud 
papier op te halen. 

Tevens stelt hij voor dat de commissies niets organiseren op de 2de zaterdag dat er papier 
opgehaald wordt, want dan wordt het toch maar weer moeilijk om de mensen bij elkaar te 
krijgen. 

Ø  Lei Knoops: doet een oproep aan alle leden om mensen aan hem door te geven die een 
advertentie willen plaatsen in de Alde Feep. 

Ø  John van Leersum: bedankt iedereen voor de lovende woorden die gesproken zijn. Hij merkt 
op, nu dat Rene bij de Raad is samen met Wienmerieke Nicole, hoe de voorzitter het bedoeld 
om nieuwe leven in te blazen? 

      De Voorzitter antwoordt: jong geleerd is jong gedaan, en de jeugd heeft de toekomst. 

Ø  Jos Alberts: dankt de schenker voor de 3 nieuwe scepters voor het Jeugtrio. 

Ø  Leon Bastiaans: de voorbereidingen voor het Midzomerfestijn. Het is belangrijk om zoveel 
als mogelijk posters op te hangen, deze zijn af te halen bij Leon Helgers. 

Ø  Vors Wienius Han: (staand)   

Complimenten aan zoveel leden om naar de jaarvergadering te komen. 

Wenst de nieuwe raadsleden veel succes. 

Afscheid van raadsleden onder andere Jos die 17 jaar raadslid is geweest. Bedankt voor jullie 
inzet. 

Hij bedankt Bas voor zijn werk binnen het bestuur. 

Sjeng wordt bedankt voor 7 jaar Prinsen commissie. 

Verder wenst hij allen een mooi vastelaovesseizoen 2001/2002. 

15.  Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen de hier vanavond aanwezig is geweest.  

Gezien de Voorzitter                                                          

A.L.M. Bos                                                   M.van der Vlies, 2de secretaris 


