
 

Motto: Weej staon d'r gekleurd op 

Jaorverslaag 

Aanwezig: 49 leden (waarvan 6 bestuursleden) 

Afgemeld: Wiel  en Ria van Aarssen; Jos en Margo Alberts; Monique Bergmans; Petra en Bas 
Bossink; Henk en Harriëte Buskes;  Jan Crommentuijn; Nick en Manuela Denekamp; Marcel Elbers; 
Ruud Flos; Nick Geurts; Gé en Miep Gijsen van Heukelom; Leo Hauser; Juwi van Heukelom-Liu; 
Jobert en Patricia Joosten-Hoeben; Rob Kolman; Jan en Loes Kolman-Cremers; Petra Kolman van 
Rensen; Nicole Lammen-van Leersum; Ine Linders-Janssen; Gerard en Ans Seelen-Nieskens; John 
en Annie Sonnemans; Wilco van Spankeren; Gerd en Paula Sternheim; Lilian Theelen-Sijmons; 
Maan Verkoeyen; Martin en Els van der Vlies-Bakker; Jan en Els Vosbeek; Ine en Pieter Zanders. 

1. Opening 

De voorzitter Arno Bos opent de 38ste jaarvergadering. 

Ook vanavond is het weer erg warm en staat de buitendeur open. We kijken samen terug naar het 
afgelopen jaar en zullen vooruitzien op het komend seizoen. De presentielijsten gaan de zaal 
rond.  Arno heet iedereen van harte welkom en een speciaal woord van welkom voor onze 
hoogheid Prins Leon II en zijn adjudant Frans. Ook een speciaal woord van welkom aan ons erelid 
Frans Peters en zijn vrouw Nellie. Erelid Gerard Seelen en zijn vrouw Ans hebben zich afgemeld. 

Yvonne Timmermans heeft de taken van Moniek Bergmans overgenomen en zal daarom vandaag 
de vergadering notuleren. Arno heet Yvonne welkom en wenst haar veel succes. 

Door de tomeloze inzet van veel Wienbölkes en Wienböl is ook het afgelopen jaar een goed 
Wienjaar geweest. De Wien stond er gekleurd op en dat was te zien. 

Helaas hebben we ook momenten meegemaakt van verdriet en zorgen. Wienleden, familieleden en 
vrienden zijn overleden of zijn ziek geworden. Om alle dierbare overledenen te gedenken en 
zonder daarbij de anderen te kort te doen, met name ons actief wienlid Jan Nooijen die na een 
moedig gedragen ziekte op 51 jarige leeftijd is overleden, vraagt Arno de vergadering 1 minuut 
stilte in acht te nemen. 

Tijdens de vergadering mag er niet gerookt worden. Halverwege is er een pauze. 

2. Ingekomen stukken 

De afmeldingen worden door de secretaris voorgelezen (zie hierboven). Er is een brief 
binnengekomen van Martin en Els. Deze zal later in de vergadering voorgelezen worden. Als 
3e ingekomen stuk is de kandidaatstelling van Marij Naus binnengekomen m.b.t. de bestuursfunctie 
van 2e secretaris.  

3. Notulen jaarvergadering 16 juni 2004 



De notulen van de vorige jaarvergadering zijn dit keer voor het eerst naar de Wienleden thuis 
gestuurd. Iedereen heeft ze dus kunnen lezen. Er komen geen opmerkingen. Het verslag wordt 
goedgekeurd. Arno bedankt Dick voor het maken van de notulen. 

4.      Financieel jaarverslag 2003/2004 

De jaarstukken worden uitgedeeld. Leon geeft een uitvoerige en vooral duidelijke toelichting. J. 
Baur vraagt zich af waarom er geen opbrengst Prinsebal vermeld staat? Leon: De opbrengsten van 
de Prinsegala zijn gesaldeerd met de kosten i.v.m. de statiegeldregeling. Aangezien het saldo een 
kostenpost is, staat het vermeld bij de uitgaven. H.Keijsers vindt de post “overige 
wienopbrengsten” toch wel erg hoog. (€ 462,57) en vraagt zich af of de penningmeesters nog 
steeds niet weten waar dit van is. Leon: het is de eerste keer in 11 jaar dat er een kasverschil is. 
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt en het is niet terug te vinden waar het kasverschil 
vandaan komt. Gelukkig is het een kas teveel. 

Leon B. vraagt of de subsidie dit jaar ook weer verwerkt is. Leon S.: nee, vorig jaar voor de laatste 
keer. Verder zijn er geen vragen over de resultaten. Arno bedankt Leon voor het uitvoerige 
verslag. Het financieel verslag wordt door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld. 

5.  Verslag kascommissie 

De kascommissie bestaat uit Jan Naus, Jan Timmermans en Jan Kolman. Jan Naus en Jan 
Timmermans zijn bij Leon geweest en hebben alles kritisch doorgelopen. Ze hebben het kasverschil 
van € 462,57 meegenomen in de controle en ze hebben geconstateerd dat de kas klopt. Het 
financieel overzicht is goed van opzet en gedetailleerd. Compliment voor de penningmeesters. De 
vergadering wordt voorgesteld om de penningmeesters en de overige bestuursleden décharge te 
verlenen. De vergadering kan hiermee instemmen. 

5a.  Verkiezing kascommissie 

Volgens rooster is Jan Timmermans aftredend. Jan wordt door de voorzitter bedankt voor zijn 
inzet. Hay Keijsers wordt voorgedragen als opvolger en neemt zitting in de kascommissie. Arno 
wenst de kascommissie veel succes. 

6.   Verenigingsplan 2005/2006 

Arno laat weten dat er op 18 november 2004 een brainstormavond heeft plaatsgevonden om de 
ideeën van de leden te peilen. Hier zijn enkele goede suggesties uit voortgekomen: 

Aaftreeje met Joeks 

Het officiële aftreden van het trio zal niet meer aan het eind van de avond, maar halverwege 
plaatsvinden, zodat er na de ontmanteling nog gedanst kan worden. Met muziek zal dan de avond 
afgesloten worden. 

Tussentijdse beloningen 

Het bestuur heeft er voor gekozen om geen protocol op te stellen voor het tussentijds belonen, in 
welke vorm dan ook, voor actieve wienleden. Alleen voor de oud-papier ophalers zijn er afspraken 
gemaakt .Verder zal het bestuur gedurende het seizoen zo nu en dan spontaan iets aanbieden. We 
zijn en blijven allemaal vrijwilliger! 

Inning contrtibutie 



Dit blijft blijkbaar een moeilijk punt. Nog altijd zijn er leden die ondanks herinneringen erg laat 
betalen. Er is toch voor gekozen om ook dit seizoen een factuur te sturen. Deze zal op dikker 
papier en in kleur worden verspreid zodat het meer duidelijk is dat men te maken heeft met een 
nota die men meteen moet betalen, uiterlijk 1 oktober van het lopende seizoen. Betaalt men niet 
voor 1 oktober dan zal men een herinnering ontvangen waarbij de contributie is verhoogd met € 
2,00 voor administratiekosten. Jan Timmermans vraagt zich af waarom er geen acceptgiro bij de 
nota zit? Leon: Dit brengt hoge bankkosten met zich mee. Tevens is hier een apart 
computerprogramma voor nodig, dat ook weer kosten met zich meebrengt. 

CD-verkoop mogelijk in combinatie met verkoop Alde Feep. 

Het blijkt ieder seizoen weer moeilijk te zijn om onze CD aan de man te brengen. Ook onze leden 
kopen niet allemaal een CD. Het is voor de leedjesavond en het hebben van eigen Wienleedjes van 
levensbelang om voldoende CD’s te verkopen. Tijdens de praatavond in november vorig jaar is het 
idee geopperd om de CD in combinatie met de Alde-Feep gratis aan de leden te verstrekken en 
daarvoor de contributie enigszins te verhogen. 

Het bestuur leek dat een goed idee en stelt daarom het volgende voor: Ieder lid krijgt de CD en 
ieder huishouden krijgt de Alde-Feep thuisbezorgd en we verhogen daarvoor de contributie met € 
5,00. Kitty Siebert vraagt of elk lid dan een CD krijgt? Ja, elk lid. Kitty: Wat moeten ze dan met de 
2e CD? Vanuit de zaal wordt al de suggestie gegeven om deze dan te verkopen. Jacqueline Elbers 
vraagt hoeveel de CD gaat kosten die huis aan huis wordt verkocht? € 7,00. Ger Bakker merkt op 
dat hij dan dus 3 CD’s krijgt: 1 als sponsor en twee als lid. 

Leon Sternehim laat weten dat dit voorstel de vereniging € 200,00 zal gaan kosten, omdat de CD 
goedkoper aan de leden verkocht gaat worden. Het bestuur heeft toch voor dit voorstel gekozen, 
omdat anders voor het bestaan van de Wien CD en de eigen Wienleedjes gevreesd zal moeten 
worden. Hay Keysers vraagt hoeveel CD’s er dan nog huis aan huis verkocht moeten gaan worden? 
Ca 50 stuks. 

Henriëtte Bakker vraagt of de Alde Feep evengoed gratis aan iedereen wordt verstrekt? Ja, het CD 
gebeuren wordt apart gezien en heeft niets met de gratis verstrekking van de Alde Feep te maken. 
Lei Knoops is er bang voor dat we op deze manier te weinig CD’s hebben. Leon Bastiaans is er 
bang voor dat er misschien sponsors (die momenteel de CD sponsoren) afhaken, omdat de CD niet 
meer openbaar wordt verkocht. Het bestuur geeft aan dat de CD wel nog huis aan huis verkocht 
zal worden en dat het belangrijk is dat de CD gepromoot wordt. Renee Lammen vraagt of het 
bestuur niet bang is dat er leden gaan rennen, wanneer deze horen dat er een contributieverhoging 
van € 5,00 heeft plaatsgevonden? Dit risico lopen we altijd. Het bestuur zorgt voor een goede 
toelichting in de convocatie n.a.v. de jaarvergadering. 

Peter Wilders merkt op dat het je uiteindelijk maar € 3,00 kost, wanneer je in een gezin 2 leden 
hebt. De eerste CD is voor eigen gebruik en wanneer je de 2e verkoopt voor € 7,00 kost het je 
uiteindelijk maar € 3,00. Na alle voordelen en nadelen tegen elkaar afgezet te hebben, wordt er 
een stemming gehouden. 48 stemgerechtigden: (Bibian Baur heeft tussentijds de vergadering 
verlaten en stemt niet mee) 32 voorstemmers en 14 tegenstemmers. 2 blanco stemmers. Het 
voorstel is aangenomen om de contributie te verhogen naar € 27,00 p.p inclusief CD. Arno dankt 
de leden voor het vertrouwen. Jac. Tunessen laat weten dat hij dit erg fijn vindt, zeker voor de 
mensen die langs de deur moeten “leuren”met de CD’s. Wel zal er een mededeling naar de leden 
moeten gaan, zeker voor de vandaag niet aanwezige leden, met een goede onderbouwing, waarom 
er een contributieverhoging is. 

Donateurschap 

Het bestuur bestudeert de mogelijkheid om naast lid ook donateur van De Wien  te kunnen 
worden. Dit punt wordt nog even geparkeerd. Het kan namelijk consequenties hebben voor 
evenementen en contributies. Het bestuur zal dit zeker het komende seizoen bespreken en de 
leden hierover mededelen. Leon B. vraagt zich af waarom het Prinsegala 2006 niet besproken 



wordt, terwijl dit wel op de agenda die hij van de site heeft gehaald, staat vermeld. Arno laat 
weten dat er nog te weinig bekend is om hier al mededelingen over te doen.  

7. Vaststellen contributie 

Al diverse jaren is de contributie niet verhoogd. Dit jaar heeft het bestuur voorgesteld dit wel te 
doen en daarvoor de CD gratis aan ieder lid te verstrekken. Een verdere contributieverhoging lijkt 
het bestuur teveel van het goede en daarom stellen ze voor de contributie niet verder te verhogen 
als de reeds geaccordeerde verhoging van € 22,00 naar € 27,00 per persoon voor het seizoen 
2005/2006. Het voorstel wordt aangenomen. De contributie wordt vastgesteld op € 27,00 p.p. 

8. Begroting voor het seizoen 2005/2006 

De begrotingen worden uitgedeeld en de penningmeester Leon Sternheim geeft een uitgebreide 
toelichting. Leon B. merkt op dat de kosten toch elk jaar weer hoger en hoger worden en dat er elk 
jaar weer verlies wordt begroot. Hij vindt dat de vereniging en de stichting toch apart gezien 
moeten worden. Leon S. geeft aan dat de stichting en de vereniging juist wel als één geheel gezien 
moet worden. En mochten alle sponsors ooit afhaken en er geen oud papier meer opgehaald 
worden,  dan heeft de vereniging nog liquide middelen genoeg om het zeker 3 jaar vol te houden. 
Pas dan moet er gesneden worden in de kosten. In de tussentijd is er dan allang een passende 
oplossing gevonden. De sponsorgelden worden geparkeerd voor mindere tijden. Wel is het 
belangrijk om dezelfde of zelfs betere kwaliteit van de evenementen te bieden. Ook vraagt Leon B. 
waarom de CD verlaging voor de leden (€ 200,00) niet meegenomen is geworden in de begroting 
CD verkoop. Leon S. geeft aan dat het om een relatief klein bedrag gaat van 1% van het totaal. 
Vandaar dat het niet is meegenomen. Gerard Vonk laat weten dat er elk jaar geconsolideerd een 
positief resultaat behaald wordt. Arno merkt op dat de bezorgdheid van Leon Bastiaans helder is en 
vraagt of er nog meer leden vragen of opmerkingen over de begroting hebben. Martin Holla vraagt 
zich af waarom de inkomsten in de begroting niet verlaagd zijn. Martin denkt namelijk dat er 
misschien wel 15 à 20 leden zullen afhaken, zodra ze horen van de contributie verhoging. Leon S. 
zegt dat dit niet meegenomen hoeft te worden, omdat het zou gaan om een relatief klein bedrag, 
en gezien het totale kapitaal is het financieel wel toelaatbaar. Boy Kolman vraagt zich af waarom 
het galabal als enige post gesaldeerd is? Leon legt uit dat het gedeeltelijk uit entree bestaat en 
gedeeltelijk als statiegeldregeling. Volgend jaar zal hij het aanpassen en een splitsing maken 
tussen de kosten en opbrengsten.  De donatie van de stichting Wienevenementen is nog niet 
opgenomen in de begroting, omdat deze nog niet bepaald zijn voor 2006. Marij Naus vraagt of de 
begroting voor het volgend jaar niet in de loop van het seizoen aangepast moet gaan worden, als 
gevolg van de contributieverhoging en de eventuele leden die afhaken. Het bestuur vindt dit nog 
niet nodig en wil eerst de reacties afwachten. Misschien komen er wel nieuwe leden bij, omdat ze 
een CD bij hun lidmaatschap ontvangen. De vergadering stemt in met de begroting. Arno bedankt 
Leon voor de uitleg en beide penningmeesters voor het maken van de begroting. 

9.  Jaarverslag door de secretaris 

Dick Lamboo neemt het woord en leest het jaarverslag voor. Het verslag wordt onder dankzegging 
goedgekeurd en het is na te lezen op onze site: 
www.dewien.nl.                                                                                                         

10. Bestuursverkiezing 

Aftredend volgens rooster is onze 2e secretaris, de heer Martin van der Vlies. Na 11 jaar bestuurslid 
vindt Martin het mooi geweest. Hij heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld. Martin en ook Els 
bedanken iedereen middels een brief, voor de geweldige samenwerking de afgelopen jaren. 
Uiteraard blijven hij en Els nog de Wienartikelen verkopen en zal Martin zich nog bezig houden met 
enkele wienevenementen. Het bestuur draagt Yvonne Timmermans, de huidige bestuursassistente, 
voor als opvolger van Martin. Als tegenkadidaat heeft zich gemeld mevrouw Marij Naus. Hay 
Keijsers vraagt of beide dames zich even willen voorstellen. Dit gebeurt en vervolgens worden de 



stembiljetten uitgedeeld. In totaal zijn er 53 stemgerechtigden, inclusief de machtigingen door 
Wienleden aan Wienleden verstrekt. 52 stembiljetten zijn teruggekomen: 

Yvonne Timmermans 28 stemmen                            Marij Naus 22 stemmen 

2 stemmen neutraal 

Arno stelt de vergadering voor om Yvonne te benoemen tot bestuurslid van de vereniging. De 
vergadering stemt in en Yvonne wordt benoemd tot bestuurslid van de Wien voor een periode van 
vier jaar. Arno wenst haar proficiat en veel succes. 

11. Verkiezing Raod van Elf 

Aftredend volgens rooster zijn de heren  Hans Faessen en Renee Lammen. De heer Renee Lammen 
is herkiesbaar. De heer Hans Faessen heeft te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn. Hij blijft 
wel nog actief binnen de TC. Ook de heer John van Leersum heeft besloten om, na 14 jaar raadslid 
te zijn geweest, te stoppen. Het bestuur heeft in overleg met de Raod van Elf besloten om maar 
twee van de drie beschikbare plaatsen in te vullen. Als kandidaten voor deze twee plaatsen zijn 
door de Raod van Elf voorgedragen de heren Renee Lammen en Rob van Aanholt. Er hebben zich 
geen tegen-kandidaten gemeld. Het bestuur stelt daarom de vergadering voor de heren heren 
Renee Lammen en Rob van Aanholt te benoemen tot lid van de Raod van Elf. De vergadering stemt 
hiermee in en de heren zijn bij acclamatie benoemd tot lid van de Raod van Elf voor een periode 
van 4 jaar. Arno wenst Renee en Rob proficiat en veel succes. 

12.  Statutenwijzigingen 

Leon Sternheim legt uit dat de gewijzigde statuten zijn beoordeeld en dus in concept gereed zijn. 
Leon haalt de belangrijkste wijzigingen aan: De minimale leeftijd om lid te worden is verlaagd naar 
16 jaar. 

Nieuwe kandidaatleden melden zich bij het bestuur. Bij weigering van nieuwe leden hebben de 
kandidaatleden beroep op de Algemene vergadering, die door middel van stemmen over de 
toelating beslist. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend binnen veertien dagen, nadat het 
besluit van weigering aan de betreffende is medegedeeld. Tot het moment waarop de Algemene 
vergadering hierover beslist, blijft het bestuursbesluit van kracht. 

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren 

Kwijtschelding en décharge voor de financiële jaarstukken gelden niet meer alleen voor de 
penningmeesters maar voor het gehele bestuur. De begroting moet met volstrekte meerderheid 
van de geldig uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd. 

De secretaris heeft enkele gewijzigde concept statuten ter inzage meegenomen. Als men deze wil 
ontvangen dan kan men contact opnemen met de secretaris of via de Wien site, waarbij er eerst 
via Rien van Heukelom een paswoord aangevraagd moet worden. De statuten kunnen dan 
gedownload worden. 

Eventuele vragen en of opmerkingen kunnen in de loop van het komend seizoen bij het bestuur 
worden ingediend. Tijdens de algemene ledenvergadering van 2006 kunnen de nieuwe statuten en 
het aangepaste huishoudelijk reglement formeel vastgesteld worden. 

Op de vraag vanuit de leden waarom het huishoudelijk reglement niet alleen aangepast kan 
worden, maar wel de statuten (wat kosten met zich meebrengt, notaris) antwoord Leon Sternheim 
dat het verlagen van de leeftijd om lid te worden, bij de grondbeginselen van de vereniging hoort 
en dus in de statuten gewijzigd dient te worden. De wijzigingen hebben betrekking op 
veranderingen die de afgelopen jaren naar voren zijn gekomen. Tezamen zijn deze naar de notaris 



gebracht om de statuten te wijzigen. Om voor elke wijziging weer apart naar de notaris te gaan is 
overbodig. 

13.  Programma onthulling Wienbeeld 

Op zaterdag 2 juli aanstaande zal om 13.00 uur het lang verwachte Wienbeeld door wethouder Jo 
van de Velden worden onthuld. Alle Wienbölkes en Wienböl zijn daarbij van harte welkom. Vooraf 
aan de officiële plichtplegingen ontvangt de vereniging om circa 12.30  uur de hiervoor speciaal 
uitgenodigde gasten in de Maagdenberg (proeflokaal). Vervolgens gaat het gezelschap naar buiten 
en zullen er enkele korte toespraken volgen. Daarna zal wethouder Jo van de Velden het Wienbeeld 
onthullen en zal er een toast worden uitgebracht op dit toch wel gedenkwaardig moment. 

14.  Motto seizoen 2005/2006 

Het nieuwe motto is geworden:         “Waat ein gelök” 

Het motto is ingestuurd door de Familie Wilders. Arno wenst de familie Wilders proficiat en 
bedankt iedereen die een motto heeft ingediend. 

15.  Afscheid enkele commissieleden. 

Martien v.d. Vlies als lid van het bestuur. 

Hans Faessen als lid van de Raod van Elf. 

John van Leersum als lid van de Raod van Elf. 

Jac Tunnesen als voorzitter en lid van de Joekscommissie. 

Ine Linders als lid van de Jeugdcommissie. 

Els Bakker als lid van de evenementencommissie. 

Bas Bossink als lid van de prinsencommissie 

Yvonne Timmermans als lid van de A.Z. 

Alle aftredende commissieleden worden bedankt met een applaus en ontvangen een fles wijn. 

15a Benoeming nieuwe commissieleden 

Bij het bestuur:                                               Yvonne Timmermans 

Bij de Raod van Elf:                                       Rob van Aanholt en Renee Lammen 

Bij de T.C.:                                                       Marcel Elbers en (als aspirant-lid) Carel 
Theunissen 

Bij het kemissievoorzittersoverleg:             Marij Naus (als notuliste) 

Bij de Joekscie:                                               Petra Houwen (als aspirant-lid) 

Bij de evenementencie:                                  Yvonne Helgers (als aspirant-lid) 



Arno wenst alle (aspirant) leden proficiat en veel succes. 

Tot slot laat Arno weten dat Anton Bernards voor 1 jaar het voorzitterschap van de Joekscie zal 
waarnemen. 

Jacqueline E. vraagt waarom een lid van een cie eerst een aspirant-lid is? Bestuur: hier zijn geen 
specifieke afspraken over gemaakt.Vaak wil een wienlid het eerst proberen voor een tijdje voordat 
het definitief lid wil worden van een cie. 

16.  Bestuursmededelingen 

Op zaterdag 1 oktober a.s. vindt de wijkjury leedjesaovend plaats van de Jocus. De Wien en de 
Moeraskwakers zitten dit jaar in de Maagdenberg. De Maagdenberg wil er een feest van maken en 
zal een band inhuren. 

De evenementencie is dringend op zoek naar een nieuwe vochtvrije opslagruimte voor hun spullen 
m.n. de Wienmert. Jan Naus kijkt met Maan of er in Venlo-Zuid een mogelijkheid is. 

17.  Rondvraag 

Hoeëgheid Leon II 

Vertelt dat iedereen tranen in de ogen kreeg toen het trio 2005 binnenkwam. Hopelijk waren deze 
tranen van vreugde en niet van verdriet. Het seizoen was erg kort maar het was een geweldige 
tijd. Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen. 

John van Leersum 

Vertelt over zijn reis met Mery naar Sri Lanka waar ze het ingezamelde geld (bijna € 4000) op een 
goede manier besteed hebben. John heeft een foto album meegenomen en biedt het bestuur een 
cadeau aan: een foto van het strand op Sri Lanka, waar twee Sri Lankese jongetjes de Wienvlag 
vasthouden. Arno dankt John en Mery. De foto’s zullen ook op de site komen. 

Jan Naus 

Wil onder de aandacht brengen dat er nog vrijwilligers nodig zijn voor het oud papier ophalen in 
juli. Ook voor 13 augustus zijn er nog 12 mensen nodig. Opgeven bij Kitty. 

Anton Bernards 

Wil namens de Joekscie Jac. Bedanken. Door de leden gesteund wordend, zal het toch moeilijk 
worden om Jac. te vervangen. 

Leon Helgers 

Vraagt nog vrijwilligers voor het tappen tijdens het Midzomerfestijn. 

Ed Sonnemans 

Bedankt Hans Faessen en John van Leersum en heet Rob van Aanholt van harte welkom bij de 
Raod van Elf. Ed is blij dat Renee bijgetekend heeft.  De heren worden veel succes toegewenst. 

Ed vraagt voor kandidaten voor de Raod van Elf. 



Jac T. blijft nog in de galacie, samen met Ed, Anton Bernards en Ruud Engels. Henk Buskens is 
ermee gestopt. Voor wat betreft het Prinsegalabal kan Ed melden dat de opzet exact hetzelfde als 
vorig jaar zal zijn en dat Just for You zal optreden en ook andere artiesten. 

Tot slot roept Ed: “Vastelaovend is: geneet d’r van!” 

Leon Bastiaans 

Wil Gerd Sternheim bedanken voor het trekken van de oud papier kar. 

18.  Datum volgende vergadering 

Deze zal gehouden worden op woensdag 14 juni 2006 

19.  Sluiting door de voorzitter 

Arno sluit de vergadering en dankt iedereen voor de aanwezigheid en de positieve inbreng. Hij 
hoopt alle leden terug te zien op het Midzomerfestijn, dat dit jaar gehouden wordt op 1, 2 en 3 juli. 

Dick Lamboo, secretaris                               Yvonne Timmermans, Notuliste 

 


