
 

Motto: Alweer plezeer 

Jaorverslaag 

 
NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 4 JUNI 2003. 

Aanwezig: 69 leden (waarvan 2 later zijn gekomen) en 7 bestuursleden 

Afgemeld: Joop en Juul Kerkhof, Jan en ? Naus, Gerrit en ? Visscher, Juwi Liu,René Lammen, Leon 
Sternheim 

1.      Opening 
De voorzitter – Arno Bos - heet met genoegen de vele leden welkom op de 
36ste jaarvergadering. 
Het is warm en de temperatuur zal zeker nog verder stijgen vanavond. We zullen samen 
terugkijken op het afgelopen seizoen en vooruitzien naar de toekomst. 
Een speciaal woord van welkom voor onze hoogheid Prins Martin II en zijn adjudanten Arie en 
Nick en natuurlijk hun vrouwtjes Els, Henny en Manuela. 
Ook een speciaal woord van welkom voor onze ereleden Sjeng Vullings en Gerard Seelen. 
 
Wij hebben een mooie carnaval beleefd dit seizoen. KG Bad Hönningen heeft iets langer 
opgetreden dan was afgesproken, maar het was een spektakel. 
De jeugd is steeds duidelijker in de vereniging aanwezig!! 
 
Er waren ook minder leuke momenten binnen onze vereniging en binnen onze gezinnen. 
Wienleden, gezinsleden en vrienden werden ziek of zijn overleden. Om de overledenen te 
gedenken, vraag ik 1 minuut stilte. 
 
Bedankt, dit doet ons goed. 
 
Wij zullen tijdens deze vergadering niet roken. Wij vragen jullie om dit voorbeeld te volgen en 
als het niet anders kan, het roken met mate te doen. 

2.      Ingekomen stukken 
Brief van Leon Bastiaans betreffende zijn kandidaatstelling voor de functie van voorzitter van 
VV de Wien. 
De afmeldingen worden door de secretaris voorgelezen. 

3.      Notulen jaarvergadering 5 juni 2002 
Deze hebben vóór de vergadering voor de leden ter inzage gelegen. Ook hebben ze al geruime 
tijd op de website gestaan. (www.dewien.nl) 
Het verslag wordt tekstueel en inhoudelijk door de vergadering goedgekeurd. 
AB: Moniek Jacobs bedankt voor het maken van het verslag. 

4.      Financieel jaarverslag 2002/2003 
Gerard Vonk geeft de presentatie van de cijfers, als plaatsvervanger van Leon Sternheim. De 
begrotingen worden uitgedeeld. 
GV geeft een toelichting en maakt duidelijk dat iedereen zijn/haar kosten laag heeft gehouden, 



zodat het exploitatietekort aanzienlijk lager is geworden. 
 
Vragen van de vergadering: 
H. Keysers vraagt informatie over het bedrag van de kosten cq de opbrengst van de Alde Feep. 
Antwoord GV: drukkosten = het vervaardigen; opbrengst = de advertenties. 
Het bedrag bij Aaftraeje met Joeks: is dit in- of exclusief de lasten? Antwoord GV: inclusief 
BTW, dit is al verrekend. 
Gerard Seelen: Wil de Wuiles Velden de mantels niet meer kopen? Antwoord GV: Nee, de 
Wuiles heeft geen interesse meer. Het bestuur heeft hiervoor het volgende idee: 3 sets nieuwe 
mantels aanschaffen voor drie jaren. In het 4e jaar is de 1e mantel weer voor de volgende 
prins. Om de mantels meer cachet te geven willen we het logo van de Wien achterop zetten. 
Wij blijven hiervoor bij de Firma van den Broek. 
 
AB: GV, bedankt voor het uitvoerige verslag en zeker ook dank aan de actieve mensen die het 
begrotingstekort hebben teruggebracht. 
 
Het financieel verslag wordt door de vergadering vastgesteld. 

5.      Verslag kascommissie 
De kascommissie bestaat uit Els Bakker, Boy Kolman en Jan Timmermans. Jan T. doet verslag 
van de controle, waar Boy K. niet bij kon zijn, omdat de datum té kort van te voren bekend 
gemaakt werd: Het was allemaal pico bello in orde. Compliment voor de penningmeesters: 
hartstikke goed gedaan. 
AB: cijfers zijn altijd pas op het laatste moment klaar! 
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 Boy Kolman aftredend en hij wordt door de voorzitter bedankt voor zijn 
inzet. Na een verzoek door de voorzitter aan de vergadering, biedt Jan Kolman aan, zitting te 
willen nemen in de kascommissie. 

6        Ingelast agendapunt: Stichting Wienevenementen 
Informatie door Wiel van Aarssen: 
Begin 1999 is de Stichting Wienevenementen opgericht. Doel is: risicospreiding; eerst voor het 
jubileum in 2000, nu voor andere risicovolle festiviteiten van VV de Wien. 
Het bestuur bestaat uit Leon Bastiaans, Leon Sternheim en Wiel van Aarssen. Het bestuur van 
VV de Wien zal nog enkele mensen benoemen om hierin zitting te nemen. 
De stichting zal voortaan jaarlijks verslag doen van de activiteiten en tevens een financieel 
overzicht presenteren aan de jaarvergadering. 
 
Na overleg – achteraf - met Leon Sternheim volgt het volgende financiële overzicht: 
 
Jaar 1999-2001                                        3.741,69 
Jaar 2001-2002                                        5.895,44 
Jaar 2002-2003                                        8.119,99 
 
Totaal resultaat                                      17.757,12 
 
Liquide middelen eind boekjaar:           18.277,80. 
Het verschil tussen resultaat en liquide middelen – 520,68, zijn: nog te betalen kosten. 
 
Vragen: 
Arie Kruijning: Kan er een maximum verbonden worden aan het bedrag dat in de stichting zit? 
Het restant kan dan naar de vereniging. Antwoord AB: de reserveringen in de stichting moeten 
we zo groot houden, omdat het risico bestaat dat het midzomerfestijn minder is. Tevens gaan 
we naar het jubileum 4 x 11. Daarnaast is de stichting fiscaal makkelijker te regelen. 



 
Gerard Seelen: Zijn de stichting en de vereniging in harmonie? Staat dit zwart op wit? Antw. 
AB: de stichting en de vereniging zijn juridisch onafhankelijk, maar statutair is alles geregeld. 
De stichting kan geen eigen leventje leiden, maar heeft toestemming nodig van de vereniging 
om over de gelden te beschikken. Het is en blijft geld van de Wien. 
 
AB: Wiel, bedankt voor het uitvoerige verslag. 

7        Vaststellen contributie voor het seizoen 2003/2004 
Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op 22 euro. 
Gerd Sternheim: Als vereniging krijgen wij qua joeks veel te weinig geboden. Ik stel voor de 
contributie te verhogen. AB: In de begroting zal e.e.a. duidelijk worden. Ik begrijp wat je 
bedoelt, maar wacht deze even af. Gerard Seelen: Is er al iets duidelijk over doneren en lid 
worden? AB: We zijn ermee bezig. 
De vergadering stemt in met handhaving van de contributie op 22 euro. 

8        Begroting voor het seizoen 2003/2004 
Gerard Vonk geeft een toelichting op de cijfers. 
Het bedrag van de verzekeringen is véél hoger. Reden: tot dit moment was het bestuur 
hoofdelijk aansprakelijk bij calamiteiten. Om dit te wijzigen is een nieuwe verzekering 
afgesloten. 
 
Hay Keysers: Het bedrag voor muziek is 30/35% minder!!! GV: Deze kosten voor de muziek 
zitten verwerkt in de verschillende evenementen en niet apart. 
Wiel van Aarssen: Als we dit exploitatietekort de komende 4 jaar houden, zijn we failliet. GV: 
De vernieuwing mag geld kosten. Later kunnen we eventueel de contributie verhogen. 
Martin Holla: De helft van de kas uitgeven, dat vind ik nogal wat! GV: 12.000 euro is inderdaad 
een groot tekort, maar je moet een keuze maken! Martin H.: Vreemd, want stel dat het een 
succes wordt, dan kunnen we het niet meer betalen! GV: volgend jaar kijken we weer verder. 
Leon Bastiaans: De hoofdelijke aansprakelijkheid is toch al geregeld, voor heel wat minder 
geld?? Dick Lamboo: Wij hebben een seminar gehad van de Kamer van Koophandel. Als 
vereniging zijn wij verzekerd, maar die verzekering geeft echt niet zo’n goede dekking, dan 
verwacht wordt. Het bestuur is hoofdelijk aansprakelijk, niet de vereniging. En dit is nu 
veranderd met de nieuwe verzekering. 
Henk Buskes: Hoe is het met de zwoegersavond geregeld?? GV: dit komt nog ter sprake. 
De voorzitter vraagt of de vergadering de begroting goed wil keuren. Wiel van Aarssen is tegen 
goedkeuring. 
De voorgestelde begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 

9        Jaarverslag 2002/2003 
Dick Lamboo heeft het verslag gemaakt en leest het voor. Het verslag wordt onder 
dankzegging goedgekeurd en het is na te lezen op onze site: www.dewien.nl. 

PAUZE 11 MINUTEN 
 
AB: Na een uitgelopen pauze, gaan we verder. Aangezien ik zelf 
betrokken ben bij dit agendapunt, zal Rien van Heukelom, 
vicevoorzitter, het van mij overnemen. 

10    De bestuursverkiezing 
Rien van Heukelom: 
Aftredend zijn: Arno Bos, voorzitter en Leon Sternheim, bestuurslid. 
Voor de functie van voorzitter heeft een tegenkandidaat zich aangemeld: Leon Bastiaans. Hij 
zal – na mijn uitleg van de procedure – zijn kandidaatstelling toelichten. 
Als eerste onze excuses voor de late verzending van de convocatie ivm het bekendmaken van 
de tegenkandidaat. 



 
Ten tweede: de procedure: 
- schriftelijk stemmen 
– machtiging kan gegeven worden om te stemmen. Wij houden ons aan de algemene kieswet; 
2 machtigingen per persoon. 
Reactie: Wij wisten hier niets van; het stond niet in de brief. 
Han Koelen: heeft iedereen de brief gekregen? 
Reacties: Nee, Stephan Koelen niet, Jos Vullings niet. 
RvH: Na de stemming wordt er niet meer op deze kwestie teruggekomen. 
René Theelen: Ik vind dit té kort. Ik heb de brief pas gisteravond om 22.00 uur gekregen!! We 
kunnen nu niet gaan stemmen!! 
Jac Tunnesen: Deze vergadering is het hoogste gezag, we moeten afstemmen over het 
wel/niet stemmen!!! 
RvH: Ter informatie: beide kandidaten hebben zich van te voren duidelijk akkoord verklaard 
met deze procedure. 
Hay Keysers: Als er nú niet gestemd wordt, wanneer dan???? 
 
Leon Bastiaans: 
- Ik heb er moeite mee, dat we niet op de hoogte gesteld zijn dat er machtigingen afgegeven 
konden worden. Is het niet mogelijk om te stemmen zonder machtigingen? 
– In de statuten staat dat 3 dagen vóór de jaarvergadering de kandidaatstelling kenbaar 
gemaakt moet worden. 
Arie Kruijning: Ik denk dat een ex-vicevoorzitter van de vereniging alles weet van 
machtigingen, statuten enzovoort. 
Wiel van Aarssen: Een stemming kán níet volgens de statuten! Als er iets fout is gegaan, geef 
dit dan toe! 
Gerd Sternheim: Jullie moeten de statutaire feiten kennen! Het is niet zomaar iets: een 
voorzitter kiezen van zo'n grote vereniging. Jullie hadden beter voorbereid moeten zijn. 
Martin Holla: Ik heb verstand van statuten. En op basis van de statuten dienen mensen 
geïnformeerd te worden over wie gevolmachtigd kan worden. Dit moet gecontroleerd worden 
aan de hand van de ledenlijst. Jullie dienen een nieuwe vergadering te plannen! 
RvH: Ik heb overleg gehad met enkele mensen, maar er zijn leden speciaal gekomen om te 
stemmen vanavond. Kunnen we stemmen met de mensen in de zaal? (Applaus) De kandidaten 
gaan hiermee akkoord. 
 
Er blijft onrust, verwarring, boosheid in de vergadering. Er is geen eenheid over het 
stemmen op dit moment. 
RvH: 
Ik ben – volgens de statuten – nu voorzitter en na overleg met mijn collega-
bestuursleden breken we de vergadering nú af. 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 
 
woensdag 2 juli 2003 om 20.30 uur in GKM. 
 
Tijdens deze vergadering zal éérst gestemd worden. In de convocatie zal een duidelijke uitleg 
gegeven worden over de machtigings- en stemmingsprocedure. 
 
Nog één belangrijke mededeling: het Motto voor 2003/2004 is: 
 “ AS WEEJ ENS WISTE”, ingezonden door Boy Kolman. 

11    De voorzitter sluit de vergadering – onder dankzegging voor de bijdrage – om 22.50 uur. 

Arno Bos, voorzitter tot punt 10                  Moniek Jacobs-
Bergmans, notuliste 

Rien van Heukelom, voorzitter vanaf punt 10 



 

  

eveelheid van die uitgifte! 

 
Naar aanleiding van de discussie over de verkoopprijs van de feep stelt GV voor de 
ledenvergadering te laten beslissen. 
Er volgt een stemming door handopsteken. GV: 27 leden zijn tegen. Omdat relatief veel leden 
er tegen zijn zullen we ons opnieuw beraden, maar waarschijnlijk gaat dit voorstel niet door. 
 
4. Het infoboekje: 
Het prototype is er. Dit wordt door AB ter inzage rondgegeven. 
 
Reacties: 
Henk Buskes: Kan dit niet in de buurt rondgaan i.p.v. de Alde Feep? Antw. AB: Nee, want hier 
staat informatie in die specifiek is voor de leden. 
AB: Het convocatieboekje komt binnenkort uit. De voorzitter van de P&P heeft laten weten, dat 
het kostendekkend is. Lei Knoops, bedankt. 
 
5. Donateurschap: 
We komen hierop terug, want er heerst sterke twijfel of dit plan op dit moment levensvatbaar 
is. 

7         Afscheid van enkele commissieleden 
AB: We nemen afscheid van enkele commissieleden, te weten: 
 
Debbie Schreurs als Wienmerieke 
Netty Tunnesen als lid van de Wienbölkes 
Boy Kolman als lid van de jeugkemissie 
Frank Backhuijs als lid van de P&P 
Stephan Koelen als lid van de TC 
Rien van Heukelom als lid van de Raod van Elf 
Leon Bastiaans als lid en voorzitter van de Sponsorkemissie en als voorzitter van de 
Midzomerkemissie. 
 
AB: “Karel van de Randen – Ald Prins – is 25 jaar lid geweest van de TC! Graag een staande 
ovatie! (…..Applaus.) 
Bedankt namens het bestuur en wij hopen dat je nog lang mag genieten van deze vereniging.” 
 
Iedereen krijgt een presentje uitgereikt als blijk van waardering voor de verrichte 
werkzaamheden. Gerard Vonk neemt het presentje mee voor Debbie Schreurs en Rien van 
Heukelom. 
 
AB: Meld je bij de voorzitter van de betreffende commissie als je interesse hebt om mee te 
werken. 

8         Bestuursmededelingen 
ã De Hermeniekapel zal het komend seizoen geen muziek verzorgen in GKM. Als goede vrienden 
hebben we de afspraak gemaakt, dat zij ons muzikaal zullen ondersteunen, als dit nodig is. Gerard 
Seelen 

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 02 JULI 2003. 

Aanwezig: 69 leden en 7 bestuursleden 



Afgemeld: Rien van Heukelom, Juwi Liu, Frans Peeters en Sjeng Vullings 

1.       Opening 
De voorzitter – Arno Bos – opent de vergadering even over half 9. 
Speciaal heet hij onze hoogheid Prins Martin II met zijn adjudanten Arie en Nick welkom. En 
natuurlijk ook de vrouwtjes Els, Hennie en Manuela. 
Ook erelid Gerard Seelen is natuurlijk van harte welkom. Sjeng Vullings en Frans Peeters 
hebben zich afgemeld. 
Hopelijk is het vanavond een prettige vergadering. 

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

3.       Bestuursverkiezing 
DL vervangt RvH, die is afgemeld i.v.m. werkzaamheden. 
DL: Aftredend is Arno Bos en penningmeester Leon Sternheim. Voor de voorzitter heeft zich 
een tegenkandidaat gemeld, te weten Leon Bastiaans. Er zal schriftelijk gestemd worden. 
DL neemt de stemmingsprocedure door. 
 
Leon Bastiaans: 
“Wienbölkes en wienböl, bedankt voor jullie komst. Ik respecteer jullie aanwezigheid. AB 
kennen jullie, mij niet. 
Ik ben het niet eens met het gebruik van machtigingen. Deze leden horen mijn motivatie niet. 
Ik heb de volgende zaken mede kunnen realiseren: 
* samenwerken met de Groeneveldschool 
* CD 
* jubileum en daaruit voortvloeiend het Midzomerfestijn 
* de gala-avond 
* unieke samenwerking met Ald Prinse 
* optredens 
*sponsorcie 
* oud papier 
*Ald Adj. Vereniging 
* Nieuw leven in GKM tijdens vastelaovesdagen. 
 
Ik heb dit alles met veel plezier gedaan! Ik weet dat er niet veel mensen achter mij staan. Het 
onderbreken van de vergadering de vorige keer, was niet mijn schuld. 
Het volgende zie ik gebeuren en wil ik graag veranderen: 
* Het aanzien van de vereniging is afgenomen. Vroeger was het een betere vereniging. We 
moeten waken voor verder afglijden. 
* Het is niet goed als prinsen gebruikte mantels moeten dragen! 
* Het bestuur moet verder tussen de leden staan. Het bestuur straalt niet uit. 
* Er moeten kortere lijnen komen. 
* Activiteiten alleen voor raad/bestuur moeten ook voor leden toegankelijk zijn. 
* Actieve leden die na jaren stoppen, krijgen geen aandacht. 
* De Wien moet een buurtgebeuren zijn. 
Jullie moeten stemmen op het programma waarmee jullie het eens is!!!” 
 
AB: bedankt voor de toelichting. Het bestuur wil ook iets tegen de leden zeggen over het te 
voeren beleid. 
 
DL leest de verklaring van het bestuur voor. 
 
DL: De verklaringen zijn gegeven. We gaan verder met de stemprocedure. De leden Gerard 
Seelen, Bas Bossink en Wilfried Siebert zullen de stemmen mee gaan tellen. 
Pauze: de stemmen worden geteld. 



 
DL: we gaan verder. Gerard, Bas en Wilfried, bedankt voor het tellen! 
 
De uitslag van de stemming is als volgt: 
 
1     blanco 
 
37   Leon Bastiaans 
 
76   Arno Bos 
 
Arno Bos blijft de komende 4 jaar voorzitter van de vereniging. Deze verkiezing is korrekt 
verlopen. 
 
AB: Iedereen bedankt voor de steun die aan het bestuur is gegeven. We zullen ons best doen. 
Samen zullen we de vereniging een hoog aanzien geven in deze stad en in deze wijk. 
 
Leon Sternheim is aftredend en er is geen tegenkandidaat. Ik vraag de vergadering bij 
acclematie of LS verder mag gaan. Iedereen is het hiermee eens. 
Dan is de heer Leon Sternheim bij deze benoemd tot bestuurslid van de Wien voor een periode 
van 4 jaar. 

4.       Verkiezing Raad van Elf. 
Wilfried Siebert en John van Leersum zijn aftredend en zijn herkiesbaar. Rien van Heukelom is 
niet aftredend, maar hij heeft zijn functie beschikbaar gesteld, omdat een functie binnen het 
bestuur én in de Rv11 niet samengaan. 
Als kandidaat voor de vrijgekomen plaats in de Rv11 stelt het bestuur op voordracht van de 
Rv11, Menno Timmermans voor. Niet iedereen kent hem, dus stelt hij zich even voor. 
 
Menno Timmermans werkt bij Mc Donalds, hij heeft 2 kinderen van 2 maanden en 2 jaar. Hij is 
verbaasd nog steeds lid te mogen worden, ondanks zijn deelname aan het raadsweekend!! 
 
AB: Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Het bestuur stelt daarom de vergadering 
voor de heren Wilfried Siebert, John van Leersum en Menno Timmermans te benoemen tot lid 
van de Raad van Elf. De vergadering stemt in, dus zijn de heren bij deze benoemd tot lid van 
de Raad van Elf voor een periode van 4 jaar. 
 
Ed Sonnemans: Wilfried en John, bedankt dat jullie weer verder gaan. Menno, jij zult als 
drankmeester de hulp zijn van Richard Meurs. 
 
AB: Vors, bedankt. Wilfried, John en Menno, proficiat en veel succes! 

5         Statutenwijziging 
Er is een vraag gekomen of kinderen ook mee kunnen doen met de liedjesavond. Op dit 
moment is statutair vastgelegd, dat iemand lid van de vereniging kan worden vanaf 18 jaar. 
In deze tijd willen ook jongeren meeproeven van de carnaval. Statutair moeten we daarvoor de 
leeftijd verlagen. Aangezien een 16- en 17-jarige niet meerderjarig is, dienen de ouders een 
verklaring te ondertekenen dat er geen arbeidsverhouding ontstaat met de vereniging en dat 
zij instemmen met het lidmaatschap van hun dochter of zoon. 
 
Het bestuur stelt de vergadering voor de leeftijd te verlagen van 18 naar 16 jaar. 
 
Reactie’s: 
Anton Bernards: 
Via de notaris kost dit geld. Regel het liever buiten de statuten om! AB: dit kan niet. 
Frits Peeters: 
Zijn deze jonge leden volledig lid? Kunnen zij lid worden van bestuur, Rv11? Antw. AB: In 
principe wel, maar er zullen niet veel jonge leden komen. 



Gerard Seelen: 
Is er behoefte aan? Antw. AB: ja. 
 
Voor dit besluit is een 2/3 meerderheid nodig. 
Stemming door handopsteken: 18 tegen. (76 aanwezigen) 
 
Besluit: het voorstel wordt aangenomen. 
 
AB: 
De statuten en het huishoudelijk reglement worden nog goed bekeken dit jaar. Er zullen 
waarschijnlijk 2 ledenvergaderingen gepland worden in de loop van dit jaar. 
De inhoud van deze vergaderingen: 1. Het creëren van voorstellen en 2. De besluitvorming. 

6         Verenigingsplan 2003/2004 
AB vertelt over de ontwikkelingen sinds vorig jaar. Er zijn concrete voorstellen, welke 
gepresenteerd worden in deze vergadering. 
 
Prinsebal: 
Een comité bestaande uit Henk Buskes, Jac Tunnesen, John Baur, Dick Lamboo, Rob van 
Aanholt en Ed Sonnemans heeft e.e.a. onderzocht met medewerking van de cie vz 
vergadering. Het presenteert het nieuwe idee voor het Prinsebal. 
Naam:                          Prinsegala. 
Muziek:                        in grote zaal: Just for you + eigen wienliedjes 
                                       in café Piet Janse: Fietse Freeme 
Kleding:                        gekleed/netjes ( galakleding is niet vereist) 
Binnenkomst:             via de bank met welkomsdrankje 
Entreegeld:                   leden betalen statiegeld, hiervoor krijgt men enkele consumpties + 
hapjes 
                                       niet-leden zijn van harte welkom; zij betalen entreegeld. 
 
** KOMT IN GROTEN GETALE ** 
 
Reacties: 
Gerard Seelen: 
* Heeft Jan Hermsen nog een taak? 
* Het ceremonie protocollair, wordt dit nog gehanteerd? 
* Kent Just for you de begeleiding van de authentieke wienbol? 
* Leg de niet-aanwezige leden duidelijk uit wat het statiegeld inhoudt! 
Antw. ES: Met Just for you zijn duidelijke afspraken gemaakt over de wensen van de Wien. AB: 
Het volgend jaar zal het Prinsegala geëvalueerd worden. Alles is bespreekbaar. 
 
AB: Rien van Heukelom zou het verenigingsplan presenteren. Door zijn afwezigheid zal Gerard 
Vonk de onderwerpen aan de vergadering voorleggen. 
 
GV: 
1. Voorstel Receptie Maaspoort: 
        Geen 2 sluizen meer 
        Aanmelden bij AZ, daarna oproepen met beamer, zodat men zich vrij door de zaal kan 
bewegen. 
        Wij verzoeken de leden te feliciteren tijdens de privéreceptie. Als het toch in de MP moet, 
kan het alléén aan het begin of het einde van de receptie. We mogen de gasten niet laten 
wachten. 
        Wienliedjes zal een zijgebeuren worden bij de Hermeniekapel tijdens het feliciteren. 
        Artiesten mogen maximaal 30 minuten of 2 x 15 minuten optreden. 
        Draaiboek maken. 
 
Reacties: 
Jac Tunnesen: 



* Is dit voorstel heilig? Artiesten moeten op de hoofdbühne! Alleen zo krijgen ze alle aandacht! 
Antw. ES: Hier kan over gesproken worden. 
 
Han Koelen: 
Jullie moeten de liedjes, de Ald Prinse en de Ald Adjudante méér naar voren halen. Zij kunnen 
meer cachet geven aan de receptie. 
Antw. GV: dit kan aan het begin van de receptie. We moeten de gasten minder lang laten 
wachten. 
HK: Het zijn toch allemaal gasten!! 14.00 uur is te vroeg; ze moeten de aandacht krijgen. 
GV: We zullen dit in het draaiboek meenemen. 
 
2. Voorstel Statiegeld: 
Probleem: ivm de brandveiligheid is het nodig te weten hoeveel mensen er binnen zijn. Vaak 
werden kaarten afgehaald, maar kwamen de mensen toch niet naar de avond. 
Oplossing: 
        Bij kaart afhalen: 5 euro statiegeld betalen. 
        Bij kaart inleveren: ontvangst 3 consumptiebonnen; en hapjes tijdens de avond ivm 
overwaarde. 
        Tot 21.30 uur krijgt men consumptiebonnen, daarna niet meer. 
 
Reacties: 
Wilfried Siebert: 21.30 uur is te laat. Antw. GV: Dit moeten we in de toekomst bekijken. 
Henny Crommentuyn: Als er op de avond zelf nog leden komen? Antw. GV: het bestuur 
overlegt hier nog over. 
 
3. Verkoop Alde Feep aan niet-leden 
        Wij stellen voor een symbolisch bedrag van euro 1 te vragen. 
 
Racties: 
Mart Crommentuyn: vraag euro 1,11. 
Gerd Sternheim: Ik ben er fel op tegen!! Er worden 1.600 feepen uitgegeven. De adverteerders 
doen het juist om de hoeveelheid van die uitgifte! 
 
Naar aanleiding van de discussie over de verkoopprijs van de feep stelt GV voor de 
ledenvergadering te laten beslissen. 
Er volgt een stemming door handopsteken. GV: 27 leden zijn tegen. Omdat relatief veel leden 
er tegen zijn zullen we ons opnieuw beraden, maar waarschijnlijk gaat dit voorstel niet door. 
 
4. Het infoboekje: 
Het prototype is er. Dit wordt door AB ter inzage rondgegeven. 
 
Reacties: 
Henk Buskes: Kan dit niet in de buurt rondgaan i.p.v. de Alde Feep? Antw. AB: Nee, want hier 
staat informatie in die specifiek is voor de leden. 
AB: Het convocatieboekje komt binnenkort uit. De voorzitter van de P&P heeft laten weten, dat 
het kostendekkend is. Lei Knoops, bedankt. 
 
5. Donateurschap: 
We komen hierop terug, want er heerst sterke twijfel of dit plan op dit moment levensvatbaar 
is. 

7         Afscheid van enkele commissieleden 
AB: We nemen afscheid van enkele commissieleden, te weten: 
 
Debbie Schreurs als Wienmerieke 
Netty Tunnesen als lid van de Wienbölkes 
Boy Kolman als lid van de jeugkemissie 
Frank Backhuijs als lid van de P&P 



Stephan Koelen als lid van de TC 
Rien van Heukelom als lid van de Raod van Elf 
Leon Bastiaans als lid en voorzitter van de Sponsorkemissie en als voorzitter van de 
Midzomerkemissie. 
 
AB: “Karel van de Randen – Ald Prins – is 25 jaar lid geweest van de TC! Graag een staande 
ovatie! (…..Applaus.) 
Bedankt namens het bestuur en wij hopen dat je nog lang mag genieten van deze vereniging.” 
 
Iedereen krijgt een presentje uitgereikt als blijk van waardering voor de verrichte 
werkzaamheden. Gerard Vonk neemt het presentje mee voor Debbie Schreurs en Rien van 
Heukelom. 
 
AB: Meld je bij de voorzitter van de betreffende commissie als je interesse hebt om mee te 
werken. 

8         Bestuursmededelingen 
ã De Hermeniekapel zal het komend seizoen geen muziek verzorgen in GKM. Als goede 
vrienden hebben we de afspraak gemaakt, dat zij ons muzikaal zullen ondersteunen, als dit 
nodig is. Gerard Seelen wordt bedankt. 
ã De zwoegersavond was al aangekondigd in de cie voorzitters vergadering. Wij zoeken een 
geschikte avond binnen het seizoen. 

9         Rondvraag 
ã Hoogheid Martin II: 
Als zittende hoogheid met mijn 2 koempels Arie en Nick wil ik iedereen bedanken! Het was 
schitterend! Wij wachten met spanning het aftreden af. 
ã Gerd Sternheim: 
Jullie moeten een presentielijst laten tekenen vóór aanvang van de ledenvergadering. 
AB: We zullen zorgen dat die lijst er de volgende keer ligt! Prima voorstel. 
ã Leon Bastiaans: 
- Allereerst, voorzitter gefeliciteerd. (Applaus) Andersom zou jij dit zeker ook gedaan hebben. 
Ik zou liever een specifiekere uitslag willen hebben. Hoeveel machtigingen zijn er afgegeven? 
Antw. 39. 
– In het café liggen posters van het midzomerfestijn! Graag zo veel mogelijk meenemen en 
thuis ophangen s.v.p. 
– Ik stop als voorzitter van de midzomercie. 
Reaktie AB: dank je wel en jij ook veel succes!! 
ã Jacqueline Elbers: 
Is de zwoegersavond een vervanging van de gratis brunch? 
Antwoord AB: Ja. 
ã Frits Peeters: 
Tijdens de receptie in de Maaspoort ben ik om 18.15 uur weggelopen, omdat het te lang 
duurde. De Ald Prinse voor het begin of achteraan???? Waarom niet gewoon op afspraak? 
Antw. AB: We zullen het in het draaiboek verwerken als het mogelijk is. Als vereniging moeten 
we niet vergeten dat we gasten hebben en als gehele vereniging gastheer zijn! 
ã Gerard Seelen: 
- Ik heb respect voor alle commissie’s. Voor wat betreft de Alde Feep: Lei Knoops + P&P: de 
uitstraling is geweldig! Behoudens enkele taalfouten is het een visitekaartje voor de vereniging. 
– Arno, proficiat. Leon heeft met zijn tegenkandidatuur de “zaak” van de Wien wakker willen 
houden! Op zíjn manier! Dit verdient alle respect. 
ã Vors Ed Sonnemans: 
- De scheidende leden Debbie Schreurs en Rien van Heukelom wil ik bedanken voor hun inzet. 
Menno Timmermans, Wilfried Siebert en John van Leersum wens ik veel succes. 

10     Datum Jaarvergadering 2004 
 



Op verzoek van de penningmeesters wordt dit: 
 
WOENSDAG 16 JUNI 2004 OM 20.30 UUR IN GKM 

11     Sluiting 
De voorzitter bedankt de leden voor het geven van hun mening en hun deelname aan de 
vergadering. Niet vergeten: volgend weekend is het midzomerfestijn! 
Daarna wenst hij iedereen een fijne zomervakantie en sluit hij de vergadering. 

Arno Bos, voorzitter                      Moniek Jacobs-Bergmans, notuliste 

 


