
 

Motto: As weej ens wiste 

Jaorverslaag 

 
CONCEPT-VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN 16 JUNI 2004. 

Aanwezig: 48 leden (waarvan 6 bestuursleden) 

Afgemeld: Monique Bergmans; Frans Nellis; Jan Peeters; Els en Jan Vosbeek; John en Annie 
Sonnemans; Ine en Pieter Zanders; Nick Geurts; Petra van Renzen; Mary Naus; Leon Bastiaans; 
Henk en Harriëtte Buskes; Ans en Gerard Seelen; Sjeng Vullings; Frans en Nelly Peters; Toos Bos; 
Martin en Els v.d. Vlies; Wiel en Ria van Aarssen; Richard Meurs; Monique Baur; Nick en Manuela 
Denekamp;  Juwi Liu, 

1.      Opening 
De voorzitter Arno Bos opent de 37ste jaarvergadering: 

Net zoals vorig jaar is het ook nu weer een warme dag; de buitendeur staat ver geopend. We 
zullen samen vanavond terugkijken op het afgelopen seizoen en vooruitzien naar hetgeen 
komen gaat. We laten vanavond voor het eerst presentielijsten rondgaan. 
Een speciaal woord van welkom voor onze hoogheid Prins Leon 1 en zijn 
adjudanten                                  René en Renee en natuurlijk ook voor hun vrouwtjes Yvon 
(niet aanwezig) , Lilian en Nicol (niet aanwezig) . 

Van de ereleden hebben Sjeng Vullings, Frans Peters en Gerard Seelen zich afgemeld. 

Wij hebben een mooi vastelaovesseizoen achter ons. Erg geslaagd. Helaas waren er ook 
mindere 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. Halverwege de vergadering lassen we een 
rookpauze in. 

2.      Ingekomen stukken 
De afmeldingen worden door de secretaris voorgelezen (zie hierboven). 

3.      Notulen jaarvergadering 04 juni  en 02 juli 2003 
Deze komen op onze website te staan. (www.dewien.nl). Liggen momenteel ter inzage. 
Indien gewenst: commentaar in de rondvraag. 
De verslagen worden tekstueel en inhoudelijk door de vergadering goedgekeurd. 
Arno bedankt hierbij Moniek Bergmans voor het maken van beide verslagen. 

4.      Financieel jaarverslag 2003/2004 
Leon Sternheim: de nadruk ligt deze vergadering op de consolidatie van de begrotingen van VV 
De Wien alsmede van de begroting van de Stichting Wienevenementen.  De begrotingen 
worden uitgedeeld. Leon geeft een uitvoerige en vooral duidelijke toelichting. 
H. Keysers vraagt hoe het komt dat het sponsorenbedrag positief is.  Leon: toename aantal 



sponsoren.  Jac Tunnesen: is het belang van de Stichting nog altijd risicospreiding?        Leon: 
Juist. Stichting is onze financiële ruggengraat in moeilijke tijden.  Jan Naus: is het ontbijt 
kostendekkend geweest? Leon: hier zitten ook representatiekosten in verwerkt; niet verwarren 
met de brunch. Jan Naus: waarom kosten geluidsinstallatie niet verspreid over een aantal 
jaren? Leon: bewust niet voor gekozen. Bedrijfsmatig wel mogelijk maar niet in 
verenigingsverband. Laten we ook zo.   

Arno; bedankt Leon voor het uitvoerige verslag. 
Het financieel verslag wordt door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld. 

5.      Verslag kascommissie 
De kascommissie bestaat uit Els Bakker, Jan Kolman en Jan Timmermans. Jan Kolman doet 
verslag van de controle. Zeer te spreken over de goede aanlevering van alle gegevens. Ook 
complimenten aan Leon Sternheim voor de goede begeleiding door den vele cijfers. 
De voorzitter vraagt décharge te verlenen aan de penningmeesters. Décharge wordt verleend. 
De voorzitter bedankt de leden van de kascie. voor hun inzet. 

5        Verkiezing kascommissie 
Volgens rooster is Els Bakker aftredend. Els is met vakantie maar wordt toch door de voorzitter 
bedankt voor haar inzet. De voorzitter vraagt de vergadering een vervanger voor Els:  Jan 
Naus geeft aan zitting te willen nemen in de kascommissie. Akkoord. 

6        Vaststellen contributie voor het seizoen 2004/2005 
Het bestuur stelt voor de contributie ook nu te handhaven op 22 euro. Gerd Sternheim stelt 
voor om de contributie te verhogen en dan een gratis CD te verstrekken. Daarmee hoeft er niet 
meer deur aan deur verkocht te worden. We besluiten hier later nog eens op terug te komen: 
heeft voor- en nadelen. 
De vergadering stemt in met handhaving van de contributie op 22 euro. 

7        Begroting voor het seizoen 2003/2004 
Leon geeft een toelichting op de cijfers. Ook nu weer helder en overzichtelijk 
De voorzitter vraagt of de vergadering de begroting goed wil keuren. 
De voorgestelde begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 

8        Jaarverslag 2003/2004 
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 

9        De bestuursverkiezing: 
Rien van Heukelom (vice voorzitter) is volgens rooster aftredend. 
Rien is herkiesbaar. Geen  tegenkandidaat. Rien wordt door de 
vergadering bij acclamatie benoemd voor een periode van 4 jaren. 

  

10    Verkiezing Raod van Ellef. 

Aftredend volgens rooster Wil Jacobs, Richard Meurs, René Theelen en Leon Helgers.  Alle 4 
herkiesbaar. Geen tegenkandidaten gemeld. Bestuursvoorstel om genoemde kandidaten te 
herkiezen. Vergadering is hiermee akkoord. 

11    Motto seizoen 2004/ 2005. 



Ingezonden door Martin van der Vlies: “Weej staon d’r gekleurd op” 

12    Verenigingsplan 2004/2005 

Arno: afgelopen seizoen veel veranderingen ingevoerd en zeer succesvol verlopen. Prinsengal, 
jeugddisco, receptie MP, Wienwièzer, zwoegersavond….. Enkele nieuwe zaken wil het bestuur graag 
met de leden bespreken alvorens deze in te laten gaan. Vandaar na de zomervakantie weer een 
brainstormsessie. Ed Sonnemans zal het komend Prinsengala nu kort toelichten. Ed: succesvolle 
opzet voorzetten. Weer gekleed. Ook dit jaar weer een buffet. Kefee Piet Janssen: Alles Venloos 
waat de klok sleit….Grote publiekstrekker dit jaar : René Shuman en Angel-Eye!! Maak veel 
reclame, neem vooral veel introducés mee !! 

13    Afscheid commissieleden. 

Arno: enkel cie.leden nemen afscheid. Moniek Bergmans als 
notuliste/bestuurassistente  (vacature!!); Jaqueline Elbers; poskamer; Martin v.d.  Vlies: voorzitter 
commissievoorzittervergadering. Veel dank voor de inzet en Arno reikt namens de vereniging de 
bekende flessen wijn uit. 

13a. Benoeming nieuwe commissieleden. 

Enkele aspirant-cieleden zijn voorgedragen: Ruud Flos en Maan Verkoeyen bij de TC; Marc Geraeds 
bij de P&P; Fia Heynen bij de Wienbölkes; Bas Bossink bij de Midzomercie; Huub Vercoulen bij de 
Jeugdcie; Paula en Peter Heijnen bij de Postkamer. Ger Bakker heeft het voorzitterschap TC 
overgedragen aan Maan Verkoeyen. Het bestuur stelt voor om allen formeel te benoemen. De 
vergadering gaat akkoord. 

14    Bestuursmededelingen. 

Het voorzitterschap van de Commissievoorzitters zal door Dick Lamboo worden overgenomen van 
Martin v.d. Vlies. We zijn nog op zoek naar een bestuursassistent (e ) . Ook zoeken we nog een 
notulist( e ) voor de cie.voorzittervergadering. Neem contact hiervoor op met Dick Lamboo. Bij de 
Stichting Wienevenementen zijn Rien van Heukelom en Leon Helgers benoemd tot bestuursleden. 
Dit met instemming van het verenigingsbestuur. Op het Maagdenbergplein kan een Wienbeeld 
geplaatst worden nu er een vergunning hiervoor is verleend. We zoeken een mallenmaker en 
iemand die het beeld vervolgens kan gieten. Er wordt naarstig naar (een)  sponsor(en)  gezocht. 
De totale kosten worden geschat op ca € 3000,=. 

Het infoboekje heet nu definitief “de WienWièzer “. De naam is bedacht door Gerard Seelen. Gerard 
zal persoonlijk hiervoor bedankt worden. 

Op 11 juli zullen de paters Franciscanen onze parochie definitief verlaten. Er zal die dag een H. Mis 
en een afscheidsreceptie zijn. We vragen de Wienleden massaal op te komen die dag. 

15    Rondvraag. 

Leon Helgers: Als Hoogheid Leon 1 kan ik samen met René en Renee terugkijken op een 
prachtseizoen. Waarvoor dank aan alle leden. 

Namens het MZF-commitee wil ik ook iedereen bedanken voor de getoonde inzet. Het is inmiddels 
een niet meer weg te denken buurtevenement. We zoeken nog vrijwilligers. Vergeet straks niet 
posters mee te nemen en hang die op. 

Maan Verkoeyen: Het Prinsengala was perfect. Bedenkingen bij de entree van ongewenste 
bezoekers; graag deurbewaking.  De Wienwièzer is een leuk boekje. Een kaartje met daarop een 
overzicht van evenementen is wenselijk. Wordt alsnog gemaakt. 



Jac Tunnesen: De Pronkzitting valt deze keer samen met de LVK-finale; dat is zorgelijk. We hebben 
de keuze: datum verzetten of voor een grote publiekstrekker zorgen. Komen we nog op terug. 

Hay Keijzers: Krijgen we een update van de cie-leden lijst? Dick Lamboo zorgt daar voor. 

Is er al contact geweest met de nieuwe beheerder, René Schreurs, van GKM? Bestuur nodigt dhr. 
Schreurs uit voor een gesprek. 

Peter Wilders: Is er iets bekend wanneer de Wiensite weer in de lucht komt.? Rien v. Heukelom 
vraagt hiervoor geduld; ontzettend grote klus. Eigenlijk zou de P & P hier voor moeten zorgen…. 

 Ed Sonnemans: Ik wil alle Raod van Ellef-leden feliciteren met hun herverkiezing. Rv11 is 
belangrijk in de vereniging dus draag De Wien goed uit. 

16    Datum volgende jaarvergadering ;  Woensdag 15 juni 2005 

17    Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de bijdrage en wenst iedereen wel thuis. 
We zien elkaar weer op het MZF…... 
  

Arno Bos, voorzitter                                     Dick Lamboo, 
secretaris/notulist 


