
 

Motto: Laot dae Wienerwind maar weie 

Jaorverslaag 

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN 5 JUNI 2002. 

Aanwezig: 55 leden en 7 bestuursleden 

Afgemeld: Sjeng Vullings, Toos Bos, Wiel en Ria van Aarssen, John van Hoften en Sindy Schipper, 
Stephan en Sandra Faessen, John en Monique Baur, Arie Kruining, Els Houben, Jan Naus, Richard 
Meurs 

1.      Opening 
 
De voorzitter heet alle aanwezige wienbölkes en wienböl van harte welkom bij de 35-ste 
jaarvergadering van de Wien. 
Een speciaal woord van welkom zou ook uitgaan naar onze hoogheid Prins John II. Helaas kan 
hij door een blessure niet aanwezig zijn vanavond. Eveneens heet hij welkom de adjudanten 
Hay en Anton. 
Ook heet hij speciaal welkom ons erelid Frans Peeters en zijn echtgenote Nellie. 
 
Wij hebben een goed seizoen gehad, maar er zijn ook momenten om bij stil te staan. Wij willen 
alle zieken sterkte wensen en speciaal herdenken wij de overledenen. Graag vraag ik hiervoor 
1 minuut stilte. 
  
Wij zullen als bestuur tijdens deze vergadering niet roken. Wij vragen ook de aanwezige leden 
het roken te willen beperken. 

2.      Ingekomen stukken 
 
De afmeldingen worden door de secretaris voorgelezen. 

3.      Notulen jaarvergadering 6 juni 2001 
 
Deze zijn vooraf ter inzage geweest en worden door de vergadering onder dankzegging 
goedgekeurd. 
Het verslag kunt u nalezen op onze site: www.dewien.nl. 

4.      Financieel jaarverslag 2001/2002 
 
Leon Sternheim geeft een toelichting op de cijfers. Hier hoort een kritische noot bij: “Er is een 
opmerking geweest, dat wij – de penningmeesters – té kritisch zijn. Maar….wij zijn nog niet 
kritisch genoeg. Het komend jaar zullen wij in verband met het begrotingstekort nóg 
kritischer moeten zijn!!” 
Ten aanzien van het afgelopen seizoen, hebben wij het goed gedaan. Complimenten aan de 
commissie’s, die door een zuinig beleid een positieve bijdrage hebben geleverd voor de 
beheersing van de kosten. Het verslag wordt zonder vragen door de vergadering goedgekeurd. 



5.      Verslag kascommissie 

De kascommissie bestond dit jaar uit: Els Bakker, Boy Kolman en Arie Kruining. 
Er zit geld in de kas, maar dit staat niet in de boeken!! Het gaat om 33 en 5 cent. Het wordt 
tijd dat dit eens uit de kas wordt gehaald. 
Verder klopt alles precies!! 
De voorzitter vraagt décharge te verlenen aan de penningmeesters. Décharge wordt verleend. 
De voorzitter bedankt de leden van de kascie. voor hun inzet. 

5        A. verkiezing kascommisie 
 
Volgens rooster is Arie Kruining aftredend en hij wordt door de voorzitter bedankt voor zijn 
inzet. Na een verzoek door de voorzitter aan de vergadering, biedt Jan Timmermans aan, 
zitting te willen nemen in de kascommissie. 

6        Vaststellen contributie voor het seizoen 2002/2003 
 
Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen naar 22 euro, gezien de gestegen kosten o.a. 
door de komst van de euro. 
De vergadering stemt in met deze verhoging. De contributie is nu dus: 22 euro. 

7        Begroting voor het seizoen 2002/2003 
 
Leon Sternheim geeft een toelichting op de cijfers. 
Martin Holla: De inkomsten van de vlaggen zijn miniem, vergeleken met de uitgaven van het 
vorig jaar. Jullie hebben een tekort, maar dit lijkt een kunstmatig tekort! Een 
contributieverhoging was misschien niet nodig. 
Rien van Heukelom: De grote vlaggen zijn voor eigen gebruik. Wij hebben geen afschrijvingen. 
De grote vlaggen zijn waarschijnlijk niet te verkopen. De begrote 250 euro is volgens ons het 
maximaal haalbare het komende jaar. 
Martin Holla:  Als zij voor eigen gebruik zijn, dan kunnen zij geboekt worden op andere cie’s of 
materiaal. 
De voorgestelde begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 

8        Jaarverslag 2001/2002 
 
Leon Bastiaans heeft het jaarverslag samen met Martien van der Vlies opgesteld. 
Leon leest het verslag voor en het wordt onder dankzegging goedgekeurd. Het verslag is na te 
lezen op onze site: www.dewien.nl. 

PAUZE 11 MINUTEN 

9        De bestuursverkiezing 
 
Leon Bastiaans is aftredend dit jaar en hij maakt van de mogelijkheid gebruik om niet herkozen 
te worden. 
De voorzitter bedankt Leon voor zijn inzet en zijn werkzaamheden. Hij wenst hem veel succes, 
privé, in het werk en in zijn commissie. 
Op voordracht van het bestuur worden Dick Lamboo en Gerard Vonk voorgesteld als 
bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten, zodat de heren door de vergadering benoemd 
worden als bestuurslid voor de periode van 4 jaar. Het bestuur is nu compleet met 7 personen. 

10    Verkiezing Raad van Elf 
 
Volgens rooster zijn aftredend: Han Koelen, John Baur, Boy Kolman en Arie Kruining. John, Boy 
en Arie zijn herkiesbaar. 
De voorzitter bedankt Han Koelen na 8 jaar Vors Wienius geweest te zijn. Na vele loftuitingen 



vertelt de voorzitter, dat het afscheid op een later tijdstip op gepaste wijze zal worden gevierd. 
Staand applaus als dank!! 
Hij bedankt ook Gemma, omdat zij Han 14 jaar lang met raad en daad terzijde heeft gestaan. 
 
Han Koelen: 
Als oud-Vors wil ik de voorzitter bedanken voor de mooie woorden. En alle wienböl en 
wienbölkes, commissievoorzitters, wienmeriekes, bestuur, bedankt voor de samenwerking. 
Ook wil ik de wienmeriekes Nicole en Kristel bedanken. Ook jullie stoppen nu. 
Er is onlangs een vergadering geweest van bestuur en cie-leden over het verenigingsplan. Er 
waren veel ideëen, welke het bestuur zal gaan uitwerken. 
Ik wil één advies geven: ben kritisch! Zet tradities niet te snel overboord, want onze vereniging 
bestaat uit tradities. Ook wil ik Gemma bedanken voor haar steun en hulp bij de constante 
stress met het strikje!! 
 
Op voordracht van de Raad van Elf wordt Ed Sonnemans door het bestuur voorgesteld als Vors 
Wienius van de VV de Wien. 
Er zijn geen tegenkandidaten, zodat Ed Sonnemans bij acclamatie benoemd wordt tot Vors 
Wienius voor de duur van 4 jaar. 
 
Han Koelen: Hierbij overhandig ik jou de voorzittershamer met het echte wienhuuske. Ben er 
voorzichtig mee. Én de voorzittershamer om flink mee te “slaan” als het nodig is. 
Ed Sonnemans: Ik sta er niet alleen voor, samen met de commissie’s etc. zal het wel goed 
gaan. 
 
Het bestuur stelt op voordracht van de Raad van Elf Stephan Koelen voor als lid van de Raad 
van Elf. Tevens zijn John Baur, Boy Kolman en Arie Kruining herkiesbaar. 
Er zijn geen tegenkandidaten. 
Door de vergadering worden Stephan Koelen, John Baur, Boy Kolman en Arie Kruining 
benoemd en/of herbenoemd als lid van de Raad van Elf voor een periode van 4 jaar. 

11    Bekendmaking van het motto voor het seizoen 2002/2003 
 
Het nieuwe motto is:        ALWEER PLEZEER 
Het motto werd ingestuurd door Els Bakker. 

12    Afscheid van enkele bestuurs-/commissieleden. 
 
Han Koelen                      Vors/lid Raad van Elf 
Leon Bastiaans                 bestuur 
Kristel Burgers                 wienmerieke 
Nicol van Leersum           wienmerieke 
Jan Hermsen                     wienbölkes 
Ger Bartels                       T.C. 
Dick Lamboo                   joekscommissie 
Hans Faessen                   postkamer 
Leen Wetjens                   AZ commissie 
 
Speciaal woord van dank aan Leen Wetjens. Zij is 25 jaar lid van de AZ commissie. Hiervoor 
een speciaal applaus en een bloemetje. 
Verder wordt iedereen bedankt voor zijn/haar inzet en zij mogen een fles wijn tegemoet zien. 

13    Bestuursmededelingen 
 
Het bestuur is van mening dat het nodig is vernieuwingen aan te brengen binnen de 
vereniging. Dit kunnen wij niet alleen. Derhalve is er een avond georganiseerd om te 
brainstormen met de leden van de commissie’s. Er zijn veel ideëen uitgekomen, welke het 
bestuur zal uitwerken. Er worden geen besluiten genomen, maar de resultaten worden eerst 



teruggekoppeld. De ideëen zullen eerst binnen de vereniging draagvlak moeten vinden. 
Enkele onderwerpen waarover is gesproken: 
1 oud papier 
2 prinsebal 
3 cd 
ë 4alde feep 
5 convocatiemethodieken 
 
Er zullen knopen doorgehakt moeten worden. De leden zullen de besluiten tijdig horen!! 
 
OPROEP   OPROEP 
Nogmaals wil ik de leden vragen zich te melden voor het ophalen van oud papier!! 

14    Rondvraag 
 
Han Koelen: 
Ik ben vergeten de Raad van Elf te zeggen dat het een fantastisch stel jongens is!! Ga zo door. 
Hopelijk zijn ook de zieken weer snel in hun midden. Wilfried, goed je weer te zien na zo’n 
lange tijd. 
 
Gerard Seelen: 
Ik wil de complimenten uitspreken aan de voorzitter, ook Han Koelen een compliment voor de 
manier waarop je hebt gewerkt de afgelopen tijd. Onze nieuwe spreekbuis van de Wien – Ed 
Sonnemans -: veel succes, sterkte en wijsheid! 
 
Leon Bastiaans: 
Ik ben onder de indruk van de mooie woorden. Ik heb het wel jammer gevonden dat ik als 
vice-voorzitter maar 2 x de voorzitter mocht vervangen; hij was er altijd!! 
Vaak is het nodig lange vergaderingen te voeren binnen het bestuur. Dit gaat soms ten koste 
van de lol en het plezier dat je had verwacht. Maar het is nodig voor zo’n grote vereniging. Ik 
wens jullie veel wijsheid toe. 
Arno Bos: Het is al een hele verlichting als de commissie’s de verantwoording nemen, die ze 
hebben. 
 
Els Bakker: 
Bij de afrekening van de midzomercommissie zie ik geen inkomsten. De cie’s werken, maar de 
opbrengsten zijn niet terug te zien. 
Leon Sternheim: Het geld zit in de stichting i.v.m. de risico’s voor de vereniging. De netto-
opbrengst was ongeveer 1300 euro. 
Leon Bastiaans: De commissievoorzitters weten wat het midzomerfestijn heeft opgebracht en 
zij kunnen hierover informatie geven. 
 
Hans Faessen: Ger Bakker neemt taken als voorzitter van de TC over 
 
Henny Crommentuyn: Komt er een acceptgiro voor de contributie? 
Leon Sternheim: Gezien de ontwikkelingen met telebankieren en de kosten van acceptgiro, 
gaan wij hier niet toe over. 
Henny: Willen jullie alles zoveel mogelijk samen versturen?? 
 
Ed Sonnemans: Als Vors Wienius doet het me pijn dat “pap Han” weggaat, maar het doet me 
deugd dat zijn zoon Stephan bij de Raad komt! Stephan, veel succes. 
 
John Baur (e-mail via Arno Bos): Names michzelf, Anton, Hay, Monique, Marly en Wilmi wille 
weej alle wienleeje nogmaals van herte bedanke veur ’t aafgelaupe seizoen, ’t waas geweldig. 
Vaerder wil ik de gekaoze Vors, Raodslid, Bestuursleeje en eventuele andere Kemissieleeje van 
herte felisitere met eur oètverkezing en vuul succes winse. Ouk de scheidende Kemissieleeje 
van herte bedank. 



15    Datum jaarvergadering 2003 
 
WOENSDAG 4 JUNI 2003 OM 2030 UUR IN Grand Café Maagdenberg 

16    De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen een fijne 
zonnige zomer. 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur 

Gezien, voorzitter A. Bos                                    Gezien, notuliste M. Jacobs-Bergmans 

 


