
 

Motto: Waat ein gelök 

Jaorverslaag 

 
VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN 14 JUNI 2006. 

Aanwezig: 57 leden (waarvan 7 bestuursleden) 

Afgemeld: zie bijgevoegd overzicht afmeldingen 

Iets later: Wil Jacobs en Rien van Heukelom  

1. Opening 

De voorzitter Arno Bos opent de 39ste 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 
Boy I en zijn adjudanten Marcel en Jos en hun vruiwkes Petra en Jacqueline. Corina heeft zich 
afgemeld. Ook een speciaal woord van welkom aan ons erelid Frans Peters. Ereleden Gerard Seelen 
en Sjeng Vullings hebben zich afgemeld. 

Het is weer een goed Wien-seizoen geweest. “Waat ein gelök”, want door de tomeloze inzet van 
veel Wienbölkes en Wienböl is ook het afgelopen jaar een goed Wienjaar geweest. Het bestuur is 
hen daar dankbaar voor. 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 Timmermans,  de ald-prinse Frans Wassen en Baer v.d. Meij en mevrouw Ria 
Vullings-Wolters, 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 bijlage). Verder zijn er geen ingekomen 
stukken. 

3.    Notulen jaarvergadering 15 juni 2005 

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

4.    Financieel jaarverslag 2005/2006 



De jaarstukken worden uitgedeeld. Leon geeft een uitvoerige-  en vooral duidelijke toelichting. 

M. Holla vraagt zich af waarom de porto-bank/adm.kosten verdubbeld zijn. Leon legt uit dat dit een 
eenmalige uitgave voor advieskosten is geweest. 

Arno vertelt dat hij trots is op de vereniging. De kemissies hebben er hard aan gewerkt om dit tot 
stand te brengen. Het was een geweldig jaar met dank aan iedereen. 

5.    Verslag kascommissie 

De kascommissie bestaat uit Jan Naus, Jan Kolman en Hay Keijsers. Jan Naus en Jan Kolman zijn 
bij Leon geweest en hebben alles kritisch doorgelopen. Jan Kolman neemt het woord en vertelt dat 
de kas er prima uitzag. Hij geeft complimenten voor de perfecte penningmeester. Het bestuur 
wordt door de vergadering Décharge verleend. 

5a.  Verkiezing kascommissie 

Volgens rooster zijn Jan Naus en Jan Kolman aftredend. Een kascommissie lid mag volgens de 
nieuwe statuten maar 2 jaar maximaal zitting hebben. Wilfried Siebert en Jacqueline Elbers melden 
zich aan als lid van de kascommissie. Arno bedankt Jan Naus en Jan Kolman en wenst Wilfried en 
Jacqueline veel succes. Samen met Hay Keijsers zijn ze de kascommissie voor 
2006/2007.                                                                                                                          

6.    Vaststellen contributie 2006/2007 

Vorig jaar hebben wij de contributie aangepast van € 22,00 naar € 27,00. Daarvoor heeft ieder 
lid een gratis CD gekregen. Onze financiële positie is momenteel zodanig dat het bestuur de 
vergadering wil voorstellen de contributie voor het seizoen 2006 / 2007 niet te verhogen en te 
handhaven op € 27,00 per lid. De vergadering stemt hiermee in en zo wordt de contributie voor 
het seizoen 2006 / 2007 vastgesteld op € 27,00 per lid. 

P. Marsman vindt het vervelend dat hij 3 CD’s op één adres ontvangt, omdat 3 gezinsleden lid zijn 
van de Wien. Arno stelt voor om 1 CD te houden en de overige te verkopen voor ca € 7,00. 
Vervolgens vertelt Arno dat er vórig jaar een discussie hierover is gevoerd en dat de meerderheid 
van de aanwezige leden op de jaarvergadering gestemd hebben voor één CD per persoon waarbij 
de contributie ietwat verhoogd is geworden. 

7.    Begroting voor het seizoen 2006/2007 

De begrotingen worden uitgedeeld en de penningmeester Leon Sternheim geeft een uitgebreide 
toelichting. Er komen geen vragen of opmerkingen. Wel geeft Leon aan dat enkele posten zijn 
overgeheveld van de Stichting naar de Vereniging. Arno bedankt Leon voor het opstellen van de 
begroting. De begroting 2006/2007 is hiermee vastgesteld. 

8.   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 
.                                                                                                     

PAUZE 

9.   Bestuursverkiezing 



Aftredend volgens rooster zijn onze 1e secretaris, de heer Dick 
Lamboo en onze 2e penningmeester,de heer Gerard Vonk. Beide 
heren stellen zich herkiesbaar Er hebben zich geen 
tegenkandidaten gemeld. Het bestuur stelt daarom de vergadering 
voor de heren Dick Lamboo en Gerard Vonk  te herbenoemen als 
lid van het bestuur. De vergadering stemt hiermee in. 

10.  Verkiezing Raod van Elf 

Aftredend volgens rooster zijn de heren  Arie Kruijning, Johan Baur, Boy Kolman en Stefan Koelen. 
De heren Arie Kruijning en Boy Kolman stellen zich herkiesbaar. De jaarvergadering stemt hiermee 
in. De heren John Baur en Stephan Koelen hebben aangegeven te willen stoppen. Ook Richard 
Meurs stopt bij de Raod van Elf. De Raod van Elf draagt de heren Chris Munten, Jos Zanders, 
Marcel Elbers, Loek Tubing en Marcel Jeucken voor. De vergadering stemt hiermee in. Arno 
feliciteert hen en benoemt hen tot lid van de Raod van Elf voor een periode van 4 jaar. 

Leon Bastiaans vraagt of er nog een rooster van aftreden bij de Raod van Elf bestaat en zo ja, of 
dit ook gehanteerd wordt. Het is namelijk niet goed voor de vereniging wanneer er 5 raodsleden 
tegelijkertijd aftreden. Ook vraagt hij zich af of een raodslid ook voor een kortere tijd mag gaan. 
Arno legt uit dat de intentie is om raodslid voor 4 jaar te zijn. Mocht iemand echter eerder willen 
stoppen, om welke reden dan ook:.. wie is Arno dan om het raodslid te verplichten om 4 jaar te 
blijven. Samen met de Raod van Elf zal gekeken worden naar een eventuele aanpassing in het 
rooster zodat er élk jaar minimaal 2 en maximaal 4 raodsleden aftreden. 

11.   Verkiezing vors 

Onze vors Ed Sonnemans is volgens rooster aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar. Ed is 
maar liefst 20 jaar lid geweest van de Raod van Elf waarvan de laatste 4 jaar als Vors. Arno laat 
weten dat hij graag had gewild dat Ed nog enkele jaren zou doorgaan maar accepteert zijn besluit. 
Met mooie woorden over Ed’s periode binnen de Raod van Elf, bedankt Arno hem namens de 
vereniging met een bos bloemen. Ed ontvangt een daverend applaus, waarna hij vervolgens het 
woord neemt en iedereen bedankt. Hij vraagt de leden om zijn opvolger goed te steunen waar dat 
kan. Ook wenst hij zijn raodskumpels heel veel succes. 

Als kandidaat opvolger van Ed wordt op voordracht van de Raod van Elf, Boy Kolman 
voorgedragen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en de vergadering stemt in met Boy 
Kolman als nieuwe Vors voor een periode van 4 jaar. Arno feliciteert Boy en vraagt Ed om met Boy 
van plaats te wisselen, waarna Boy plaatsneemt aan de bestuurstafel. 

Frans Peters vraagt zich af welke vice-vors dit jaar Boy (nieuwe vors en nog regerende hoogheid) 
zal laten aftreden. Anders treedt Boy nooit af en blijft de Wien eeuwig Boy als hoogheid houden. 
Arno legt uit dat de Raod van Elf elk jaar na de jaarvergadering bekijkt wie welke taken krijgt. De 
nieuwe vice-Vors zal dit voor zijn rekening moeten nemen. 

12.  Statutenwijziging en aanpassing huishoudelijk reglement 

Leon Sternheim neemt het woord en bespreekt nogmaals in het kort de wijzigingen. Vorige 
jaarvergadering zijn de wijzigingen voorgedragen en iedereen heeft er dus goed over kunnen 
nadenken. Bovendien zijn ze met de convocatie voor de jaarvergadering meegestuurd. Gerd 
Sternheim vraagt zich af of er ook altijd een reserve kascommisie lid wordt aangewezen. Arno legt 
uit dat er minimaal 2 leden in de kascommissie moeten zitten, maar dat het bestuur heeft gekozen 
voor een 3e persoon die altijd “reserve”is. Mocht een van de 2 leden dan niet in de gelegenheid zijn 
om de kas te controleren, dan is er nog altijd een 3e.   



Martin Holla vraagt hoe het precies zit met het stemmen voor de goedkeuring van  de 
statutenwijziging. Leon legt uit dat 2/3 van de meerderheid van alle aanwezige leden vóór moet 
stemmen. Leon Bastiaans vraagt zich af of het bestuur het huishoudelijk reglement wel altijd 
correct naleeft. De uitnodiging voor de jaarvergadering had 2 weken van tevoren binnen moeten 
zijn en hij heeft ‘m pas 2 juni ontvangen. Te laat dus. Ook staat in de convocatie niet vermeld dat 
je je kandidaat kunt stellen als vors en op welke manier. Arno geeft aan dat hij niet kan nagaan 
hoe het precies is gegaan met de postbezorging (andere Wienleden hebben overigens geen te late 
postbezorging gehad) en biedt zijn excuses aan voor het niet vermelden van de kandidaatstelling 
voor het vorstenschap. 
De jaarvergadering stemt in met de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement, 
zodat Leon Sternheim de statuten formeel kan laten vastleggen bij de notaris. Leden die een 
exemplaar willen, kunnen dit downloaden via de Wien-site of contact opnemen met de secretaris, 
die dan een afschrift zal toesturen. 
Gerd Sternheim heeft vernomen dat er 2 “wijze mannen” aangesteld zouden moeten worden 
wanneer een nieuw lid geweigerd wordt bij de Wien, waarbij het nieuwe lid een algemene 
vergadering bijeen wil roepen. Deze “wijze mannen”zouden dan advies moeten uitbrengen. Gerd 
vraagt zich af of de Wien ook aan deze verplichting heeft voldaan en een soort adviescommissie 
heeft aangesteld. Frans Peters laat meteen weten dat een nieuw lid sowieso éérst een aantal 
handtekeningen moet verzamelen alvorens hij een vergadering bijeen kan roepen. Daarna kán er 
eventueel een commissie samengesteld worden dat overleg met het bestuur pleegt en advies 
uitbrengt. Leon Sternheim geeft aan dat wij deze commissie momenteel niet hebben. Het zou wél 
mogelijk zijn, maar het is géén verplichting. 

13.  Motto seizoen 2006/2007 

Het nieuwe motto is geworden:     “ Kièk ens um dich haer”                 

Het motto is ingestuurd door Boy Kolman. Arno wenst Boy proficiat en bedankt iedereen die een 
motto heeft ingediend. 

14.  Afscheid enkele commissieleden. 

Ed Sonnemansals Vors van De Wien. 

John Baur als lid van de Raod van Elf. 

Richard Meurs als lid van de Raod van Elf. 

Stephan Koelen als lid van de Raod van Elf. 

Hilde van Dorland als lid van de Jeugcommissie. 

Jos Alberts als lid van de Jeugcommissie. 

Anton Bernards als voorzitter en lid van de Joekscommissie. 

Lizzy v.d. Made nals Wienmerieke. 

Anneleen Marsman als Wienmerieke. 

Leon Bastiaans als voorzitter en lid van de Midzomercommissie. 

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



14a Benoeming nieuwe commissieleden 

De nieuwe Vors Wienius:       Boy Kolman 

Bij de Raod van Elf:  Chris Munten, Jos Zanders, Marcel Jeucken, 
Marcel Elbers en Loek Tubing. 

Bij de Joekscie.:                         Leo Hauser (als lid en tevens Voorzitter) 

Bij de Evenementen cie.:       Corina Zanders 

Bij de A.Z. cie.:                           Petra Kolman (als lid en tevens Voorzitter). 

Bij de A.Z. cie.:                            Ine Zanders (als lid en vice-voorzitter) 

Bij de Midzomercie.:              Pieter Ebus 

Bij de Sponsorcie.:                 Nick Denekamp 

Vorige jaarvergadering zijn als aspirant-commissielid genoemd: 

Bij de T.C.:                                         Carel Theunissen 

Bij de Joekscie.:                                Petra Houwen 

Bij de Evenementencie:         Yvonne Helgers 

Deze drie aspirant-commissieleden hebben hun draai gevonden binnen hun commissie en zijn dus 
vanaf deze vergadering formeel benoemd tot commissielid. 

Arno wenst alle nieuwe commissieleden proficiat en veel succes. 

15.  Bestuursmededelingen 

Het ziet er naar uit dat we voor wat betreft de grote Prinsereceptie niet meer terecht kunnen in de 
Grote zaal in de Maaspoort. De Maaspoort heeft ons de kleinere conferentiezaal aangeboden. Deze 
is beoordeeld door het bestuur en de T.C. en het ziet er naar uit dat deze optie niet aanvaardbaar 
is. De conferentiezaal lijkt te klein voor de buhne- en muziekopstelling. Het bestuur beraadt zich 
over deze situatie De evenementencommissie is nog steeds op zoek naar een nieuwe (vochtvrije) 
opslagruimte voor hun spullen voor met name de Wienmert. Wanneer iemand een geschikte ruimte 
weet, kan deze contact opnemen met Jan Naus, de voorzitter van de evenementencommissie. 
De Midzomercommissie zoekt nog tappers, bedieners, spoelers en glazenophalers voor het 
komende Midzomerfestijn. Iedereen die tijd heeft en iets extra’s wil doen voor de Wien kan zich 
opgeven. Leon Helgers geeft aan dat er voor de zondag nog mensen nodig zijn. Kandidaten kunnen 
zich bij hem melden. 

Jos Vullings vraagt zich af wat het bestuur doet met de mededeling omtrent de zaal van de 
Maaspoort voor de grote receptie. Het is nu juni en de receptie is toch al in januari. Arno laat 
weten dat het bestuur al op zoek is naar een geschikte alternatieve locatie. Er staan afspraken 
gepland. Het bestuur is er actief mee bezig. 

16.  Rondvraag 

Hoeëgheid Boy I 



Neemt eerst het woord als hoogheid en bedankt namens zijn 2 koempels alle aanwezigen. Daarna 
zet Boy de vorstenmuts op en bedankt iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen. Het zal 
moeilijk worden om Ed op te volgen. Boy zal het zeker op een andere manier doen dan Ed, maar 
hij heeft de Raod van Elf achter zich staan en hoopt dat ook alle Wienbölkes en Wienböl achter hem 
zullen staan. 

Ed Sonnemans 

Vraagt alle leden om de nieuwe vors een steun in de rug te geven. Verder vertelt hij dat het 
programma voor de gala zo goed als rond is. We gaan terug naar de roots. Een bekende artiest 
van vroeger is weer gestrikt. Paul Chapman en Tommy Thomson staan op het programma. Just 4 U 
zal de avond begeleiden en alle nummer 1’s van groot Venlo zullen in de grote zaal optreden. Op 
het programma staat ook een mystery guest. Ed nodigt iedereen uit om te komen, samen mét 
vrienden, familie en bekenden. 

Leon Helgers 

Volgende week vindt het Midzomerfestijn plaats met op de vrijdagavond o.a. Aparty uit Tegelen. 
Hij zoekt voor de zondag nog enkele mensen om te tappen en heeft ook nog posters liggen voor op 
de ramen thuis. 

Renee Lammen 

Vindt de kwaliteit van de CD’s slecht en vraagt zich af of er bijvoorbeeld niet met een andere studio 
samengewerkt kan worden. Arno laat weten dat er met de Joekscie een gesprek zal plaatsvinden 
om te bekijken of de kwaliteit verbeterd kan worden. Deskundige mensen zijn er mee bezig. Het 
kostenplaatje zal er tegenover gezet moeten worden. 

Jan Naus 

Vraagt voor enkele vrijwilligers tijdens het Midzomerfestijn voor de verkoop van loten. Er wordt 
een scooter verloot. Dames /en of heren die op deze drie dagen (of een van de dagen) willen 
helpen, kunnen zich melden bij de leden van de evenementencie. 

Leon Bastiaans 

Had zich in eerste instantie aangemeld voor de rondvraag maar heeft niets meer te melden. 

Gerd Sternheim 

Vindt als eerste dat het bestuur minstens 3 microfoons had moeten hebben tijdens de vergadering. 
Ook vindt hij dat de muziek van de CD van slechte kwaliteit is en vraagt zich af of het bestuur niet 
wat meer geld erin wil stoppen zodat er misschien wel een grotere afname van de CD’s zal zijn. 

Arno geeft aan dat een betere kwaliteit niet zal betekenen dat er méér CD’s verkocht zullen 
worden. Intern zal het CD probleem opgelost gaan worden. 

Ook vraagt Gerd of de begroting en de jaarcijfers voortaan groter geprint kunnen worden want hij 
heeft er een vergrootglas bij nodig. 

Anton Bernards 

Wil vanuit het bestuur interactie hebben inzake de Wien CD. De Wien heeft al jaren haar eigen 
liedjes en haar eigen CD. Er moet wél duidelijk gemaakt worden dat het naar een andere studio 



gaan, níet persé betekent dat de kwaliteit ook beter is. Arno geeft aan dat met de joekskemissie 
overleg gevoerd zal worden. 

Gerd Sternheim 

Geeft aan dat het niet zijn bedoeling is om de joekscie of een andere cie slecht te maken. De opzet 
is om een kwalitatief goede CD te brengen. 

17.  Datum volgende vergadering 

Deze zal gehouden worden op woensdag 13 juni 2007. 

18.  Sluiting door de voorzitter 

Arno laat weten dat het komende vastelaovesseizoen zijn laatste seizoen zal zijn als voorzitter van 
de Wien. Het volgend jaar op 13 juni 2007 zal er een nieuwe voorzitter gekozen worden. Namens 
het gehele bestuur dankt hij alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. Hij hoopt alle 
leden terug te zien op het Midzomerfestijn, dat dit jaar gehouden wordt op 23, 24 en 25 juni. 

Yvonne Timmermans, notuliste 

Aldus vastgesteld d.d. 13 juni 2007 

Arno Bos                                                    Dick Lamboo 
Voorzitter                                                    Secretaris 


