
 

Motto: Kiek ens um dich haer 

Jaorverslaag 

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN 13 JUNI 2007. 

Aanwezig: 58 stemgerechtigde leden (waarvan 7 bestuursleden) 

Afgemeld: zie bijgevoegd overzicht afmeldingen 

Iets later: Ingrid Kolman, Juwi Liu en Wil Jacobs 

  

1. Opening 

De voorzitter Arno Bos† opent de 40ste 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 
Rien I en zijn adjudanten Gerard en Menno en hun vruiwkes Juwi en Yvonne. Hans heeft zich 
afgemeld. Ook een speciaal woord van welkom aan ons erelid Frans Peters en zijn vruiwke Nellie†. 
Ereleden Gerard Seelen en Sjeng Vullings hebben zich afgemeld. 

Het is weer een goed Wien-seizoen geweest. De grote receptie heeft na jaren Maaspoort weer 
plaatsgevonden in onze eigen residentie Grand Café Maagdenberg en mét succes.  Door de 
tomeloze inzet van veel Wienbölkes en Wienböl is het een geslaagd jaar 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 ald-prins Sjeng Peters en ald-adjudant 
Gerard Franck en mevrouw Els Hoeben-Goertz, echtgenote van onze ald-vors en voorzitter Sjaak 
Hoeben, 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. 

Er zijn geen machtigingen om voor andere Wienleden te mogen stemmen, binnengekomen. 



3.      Notulen jaarvergadering 14 juni 2006 

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 
Yvonne  voor het maken van de notulen. 

4.      Financieel jaarverslag 2006/2007 

De jaarstukken worden uitgedeeld. Leon geeft een uitvoerige-  en vooral duidelijke toelichting. De 
vereniging heeft een behoorlijk vermogen opgebouwd. Arno geeft aan dat dit ook nodig is omdat er 
gereserveerd moet gaan worden voor het 44 jarig jubileum over 4 jaar. Er komen geen 
opmerkingen en de jaarstukken worden goedgekeurd. 

5.      Verslag kascommissie 

De kascommissie bestaat uit Hay Keijsers, Wilfried Siebert en Jacqueline Elbers. Wilfried Siebert en 
Jacqueline Elbers zijn bij Leon geweest en hebben alles kritisch doorgelopen. Wilfried Siebert neemt 
het woord en vertelt dat alles er prima uitzag. Hij geeft complimenten voor de perfecte 
penningmeester. Er wordt door de vergadering décharge verleend aan de penningmeesters. Arno 
bedankt Wilfried en Jacqueline voor hun deelname in de kascommissie. 

5a.  Verkiezing kascommissie 

Volgens rooster is Hay Keysers aftredend. Een kascommissie lid mag volgens de nieuwe statuten 
maar 2 jaar maximaal zitting hebben. Hay wordt bedankt voor zijn deelname. Menno Timmermans 
meldt zich aan voor de kascommissie en samen met Wilfried en Jacqueline is hij de kascommissie 
voor 2007/2008. Arno wenst ze veel 
succes.                                                                                                                              

6.      Vaststellen contributie 2007/2008 

Onze financiële positie is goed. De uitgaven nemen weliswaar toe, maar we krijgen ook wat meer 
inkomsten. (oud papier, sponsors). Het bestuur stelt daarom de vergadering voor de contributie 
voor het seizoen 2007 / 2008 niet te verhogen en te handhaven op € 27,00 per lid. Lei Knoops is 
van mening dat de contributie juist omhoog moet, zodat we het financieel makkelijker kunnen 
redden. Arno geeft aan dat de vereniging niet afhankelijk is van de contributie. De vereniging is 
niet armlastig en een contributieverhoging zal geen essentiële bijdrage leveren aan de financiële 
positie van de Wien. Martin van de Vlies vindt juist dat de contributie iets omlaag zou moeten om 
dezelfde reden als Lei Knoops. 
De vergadering stemt in met de handhaving van de contributie voor het seizoen 2007 / 2008 à  € 
27,00 per lid. 

7.    Begroting voor het seizoen 2007/2008 

De begrotingen worden uitgedeeld en de penningmeester Leon Sternheim geeft een uitgebreide 
toelichting. Er komen geen vragen of opmerkingen. Arno bedankt Leon voor het opstellen van de 
begroting. De begroting 2007/2008 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 



Tijdens de pauze gaan de presentielijsten rond waarmee vastgesteld kan worden hoeveel 
stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Hieruit blijkt dat in totaal 59 stemgerechtigde leden deze 
algemene ledenvergadering bezoeken. 

Omdat Arno Bos zelf betrokken is bij het volgende agendapunt geeft hij het woord aan de vice-
voorzitter Rien van Heukelom. 

9.   Bestuursverkiezing 

Aftredend volgens rooster is onze voorzitter, de heer Arno Bos†en onze 1e penningmeester, de 
heer Leon Sternheim. Arno†heeft te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn. Leon is wel 
herkiesbaar, maar dan voor de duur van 1 jaar. Leon heeft de mogelijkheid gekregen om zich bij 
zijn werkgever te verbeteren. Zijn nieuwe werkplek ligt echter in de buurt van Saarbrücken. Op en 
neer reizen kost veel tijd (ca. 300 KM enkele reis) . Hij moet dus gaan verhuizen naar Zuid-
Duitsland. Ondanks alle beschikbare communicatiemiddelen zoals telefoon en internet is het voor 
Leon en de vereniging niet te doen om de belangrijke functie van 1e penningmeester te blijven 
vervullen. Leon heeft, hoezeer het hem ook aan het hart gaat, moeten besluiten zich maar voor 1 
jaar herkiesbaar te stellen. Dit 1 jaar is nodig om een nieuwe penningmeester te zoeken en in te 
werken. Geschikte kandidaten zijn dus welkom en kunnen zich bij het secretariaat melden. 

De heer Arno Bos heeft te kennen gegeven dat het tijd is voor een nieuwe voorzitter. Na 10 jaar, 
waarvan 9 jaar officieel, de voorzittershamer te hebben gehanteerd, heeft hij besloten te stoppen. 
Alvorens overgegaan wordt tot het kiezen en benoemen van een nieuwe voorzitter, houdt Rien een 
korte toespraak en bedankt Arno. Vervolgens neemt oud-voorzitter Arno Bos het woord en bedankt 
iedereen voor de steun de afgelopen jaren. Hij wenst zijn opvolger heel veel succes. 

Zoals iedereen weet, heeft de huidige secretaris, de heer Dick Lamboo, zich kandidaat gesteld voor 
de functie van voorzitter. Wij kennen allemaal Dick. Als secretaris heeft hij al bewezen een 
voortreffelijk bestuurder te zijn. Hij kent De Wien erg goed en wil hier ook veel tijd in steken. Dick 
is zeer gedreven en wil zich niet voor 100 maar voor 200% inzetten voor De Wien. Het bestuur 
heeft hier alle vertrouwen in en stelt daarom de jaarvergadering voor om de heer Dick Lamboo 
voor een periode van 4 jaar te benoemen tot voorzitter van De Wien. Volgens onze statuten dient 
het stemmen over personen schriftelijk te gebeuren. Er zijn geen tegen-kandidaten. Besloten wordt 
om een schriftelijke stemming te houden. Ieder aanwezig lid kan dan aangeven of hij/zij voor of 
tegen de benoeming van Dick Lamboo tot voorzitter is. Dick wordt gekozen met 55 stemmen voor, 
1 stem tegen en 1 ongeldige stem. 

De heer Dick Lamboo wordt benoemd tot nieuwe voorzitter van de Wien. Arno draagt officieel de 
voorzittershamer over aan Dick. Vervolgens houdt Dick een toespraak. Hij vertelt dat, nu hij 
gekozen is tot voorzitter van de Wien, we op zoek moeten gaan naar een nieuwe eerste secretaris. 
Tot die tijd zal Dick samen met de 2de secretaris het secretariaat blijven behartigen. Dick hoopt 
dat er volgend jaar een nieuwe 1e secretaris alsook een nieuwe 1e penningmeester gepresenteerd 
kan worden. 

10.  Verkiezing Raod van Elf 

Aftredend volgens rooster zijn de heren Wilfried Siebert en Menno Timmermans. Beide heren 
stellen zich herkiesbaar. De heer Rob van Aanholt heeft in het begin van het afgelopen seizoen al 
te kennen gegeven te moeten stoppen als lid van de Raod van Elf. Zijn nieuwe baan en de daaraan 
gekoppelde opleidingen vergen te veel tijd. 
Als kandidaat voor de vrijgekomen plaats is door de Raod van Elf voorgedragen de heer Nik 
Geurts. 
Nik kennen we allemaal als succesvol liedjeszanger bij De Wien. 

Er hebben zich geen tegen-kandidaten gemeld en daarom stelt het bestuur voor de Wilfried 
Siebert, Menno Timmermans en Nik Geurts  te benoemen tot lid van de Raod van Elf. De 



jaarvergadering stemt hiermee in. Dick feliciteert de raodsleden. Vors Boy Kolman geeft aan dat 
Wilfried maar voor één jaar zal blijven, zodat hij tijd heeft om zijn opvolger, Renee Lammen, in te 
werken. Na dit jaar zal Wilfried stoppen binnen de Raod van Elf. De jaarvergadering stemt hiermee 
in. 

Reserve-raodsleden. 

Zoals iedereen al heeft kunnen zien, heeft de Raod van Elf het afgelopen seizoen af en toe een 
beroep moeten doen op zgn. “reserve” raadsleden. Dit fenomeen kenden wij tot vorig jaar bij De 
Wien nog niet, maar het blijkt soms bittere noodzaak. In het huishoudelijk reglement is hierover 
niets geregeld. Ondanks dat de vereniging op dit moment voldoende Raadsleden heeft, stelt het 
bestuur voor om toch e.e.a. te regelen. Het kan, en dat is gebleken, voorkomen dat er op enig 
moment geen 11 Raadsleden beschikbaar zijn.. Om als De Wien dan toch goed voor de dag te 
komen, moeten er dan enkele reserve-raadsleden zijn. Het bestuur stelt voor om dit nu formeel te 
gaan regelen en stelt de jaarvergadering het volgende voor: De heren Marc Beerkens, Gerard 
Vonk en Rien van Heukelom voor het seizoen 2007/2008 jaar te benoemen tot reserve-raadslid 
van v.v. De Wien. Het huishoudelijk reglement hiervoor aan te passen. 

De wijzigingen in het huishoudelijk reglement de volgende jaarvergadering ter besluitvorming voor 
te leggen aan de algemene jaarvergadering. 

De algemene vergadering gaat akkoord met het voorstel en de heren Marc Beerkens, Gerard 
Vonk en  Rien van Heukelom worden benoemd tot reserve-raadslid voor het seizoen 2007/2008. 
Dick wenst de heren proficiat en veel succes. 

11.  Statutenwijziging en aanpassing Huishoudelijk reglement 

Vorig jaar zijn de statuten aangepast. De notariële akte is inmiddels gepasseerd. De statuten en 
het huishoudelijk reglement zijn te downloaden van de Wiensite of kunnen op verzoek worden 
toegezonden.   

12.  Motto seizoen 2007/2008 

Het nieuwe motto is geworden:        “Heej dreit ´t um“ 

Het motto is ingestuurd door Marc Houwen, die helaas vandaag niet aanwezig kon zijn.  Dick wenst 
hem proficiat. 

13. Afscheid enkele commissieleden. 

Arno Bosals voorzitter van de vereniging. 

Rob van Aanholt als lid van de Raod van Elf. 

Kitty Siebert als voorzitter en lid van de Wienbölkes. 

Twan Linders als lid van de Joekscommissie. 

John van Leersum als lid van de evenementencommissie. 

Ruud Flos als lid van de Technische commissie. 

Carl Theunissen als lid van de Technische commissie. 



De aftredende commissieleden worden bedankt met een applaus en ontvangen een fles wijn. Kitty 
krijgt een kadobon. 
Scheidend voorzitter de heer Arno Bos wordt op voordracht van de huidige 3 Ere-leden die de Wien 
kent, voorgedragen als Ere-lid van de Wien. Het bestuur volgt dit voorstel graag en de heer Arno 
Bos wordt per acclamatie door de aanwezigen benoemd tot Ere-lid. Dick bedankt hem voor zijn 
inzet voor de Wien. De heer Arno Bos wordt een oorkonde overhandigd en een bestuursfoto; zijn 
vrouw Toos wordt een bos bloemen aangereikt. 

13a Benoeming nieuwe commissieleden 

Bij de Raod van Elf:                           Nik Geurts 

Bij de Joekscie.:                                 Ed Sonnemans, Chris Munten en John Baur 

Bij de Jeugcie.:                                   Ingrid Kolman en Fred Peters 

Bij de Wienbölkes:                            Tanny Schrömbgens en Denise Teeuwen 

Bij de Poskamer:                                Pieter Zanders 

Alle nieuwe commissieleden worden gefeliciteerd en veel succes toegewenst 

Er is 1 commissievoorzitter gestopt en wel Kitty Siebert. Kitty wordt speciaal bedankt voor haar 
inzet als commissievoorzitter en krijgt een applaus. Haar opvolger is Lilian Theelen. Dick wenst 
haar veel succes de komende jaren als commissievoorzitter. 

14. Bestuursmededelingen 

Huldigingsbeleid 

Op verzoek van een groot aantal wienleden heeft het bestuur zich de afgelopen maanden gebogen 
over het huldigingsbeleid voor jubilerende actieve leden. Het beleid is klaar en wij het bestuur legt 
dit er besluitvorming voor aan de jaarvergadering. 

De bestuurleden Gerard Vonk en Rien van Heukelom hebben dit uitgewerkt en presenteren het. 
Dick geeft het woord aan Gerard. 

De algemene ledenvergadering wordt voorgesteld om 5 soorten onderscheidingen in te voeren: 

1.      Een pin / speldje voor 4 jaar actief lid. Deze onderscheiding wordt dan niet officieel 
uitgereikt, maar de jubilaris krijgt de pin / speldje van de voorzitter van de commissie. 

2.      Een drietal medailles voor 11, 22 en 33 jaar actief lid. Deze onderscheidingen worden wel 
officieel uitgereikt. 

3.      Een clip / speldje voor de ereleden. 

Naast deze 5 onderscheidingen is het voorstel om een speciale onderscheiding uit te reiken, 
namelijk die voor Lid van Verdiensten. Dit zal geen vast item zijn, maar sporadisch worden 
uitgereikt op initiatief van en door het bestuur. Leden die niet actief zijn krijgen geen 
onderscheiding. Als de vereniging jubileert, bijvoorbeeld bij 44 jaar, dan krijgen die leden die dan 
ook 44 jaar lid zijn een oorkonde / aandenken dat daarvoor speciaal gemaakt zal worden. Verder 
wordt voorgesteld om voor de huldigingen geen extra avond in te voeren, maar de huldigingen 
jaarlijks te laten plaatsvinden voorafgaand aan het “Aaftraeje met Joeks”. (het programma voor 
het aaftraeje zal geen gevaar lopen) De eerste keer zullen er relatief veel actieve leden worden 



gehuldigd maar daarna zal zich dat jaarlijks beperken tot een klein aantal. De te huldigen actieve 
leden zullen een persoonlijke uitnodiging krijgen en het tijdstip van de huldiging als ook de namen 
van de jubilarissen worden vermeld in het info-boekje en de Alde Feep. 

De eerste keer zullen alle leden die nu minimaal 11, 22 of 33 jaar actief zijn worden gehuldigd. De 
komende jaren zal het dus alleen gaan om die leden die in dat jaar precies 11, 22 of 33 jaar actief 
zijn. Arno Boss geeft nog aan dat actieve leden die vorig jaar gestopt zijn, nu “pech” hebben. 
Peildatum is dit jaar. 

Jan Naus vraagt wie er bepaalt wanneer iemand een lid van verdienste is. Er moet namelijk 
voorzichtig mee worden omgegaan. Dick laat weten dat het bestuur dit bepaalt en dat er zeer 
zeker heel voorzichtig mee wordt omgegaan. Frans Peters stelt voor om  maar één onderscheiding 
uit te reiken bij dubbele functies in verschillende commissies. 
Wilfried Siebert is het niet eens met de huldiging van alléén de werkende leden. Hij vindt dat de 
niet-werkende jubilerende leden ook gehuldigd moeten worden. Dick geeft aan dat het bestuur hier 
uitvoerig over heeft nagedacht en dat besloten is om dit niet te doen. 
Henriëtte Bakker vraagt zich af of er rekening is gehouden met een extra kostenpost omdat er met 
terugwerkende kracht wordt gehuldigd. Dick vertelt dat de extra kostenpost reuze meevalt. 
Jos Vullings vindt niet dat er een speldje moet komen voor een jubileum van 4 jaar. Hij vindt een 
jubileum in een vastelaovesvereniging pas na 11, 22,33 jaar etc. Dick laat weten dat het bestuur 
ook hier over heeft nagedacht en tot dit besluit is gekomen. De uitreiking van het speldje vindt 
plaats door de voorzitter van de commissie. 
Na stemming zijn 40 leden voor, 16 tegen en 2 blanco. Het huldigingsbeleid wordt 
aangenomen.                 

Opslagruimte 
 Al geruime tijd is de vereniging op zoek naar een nieuwe opslagruimte. Het lukt niet via de leden 
een gratis geschikte plek te vinden en daarom zal een ruimte gehuurd moeten gaan worden. Zoals 
bij de behandeling van de begroting al aangegeven is, zal het bestuur bij een geschikte betaalbare 
ruimte haar fiat geven en geld beschikbaar stellen. 
Er zijn al enkele opties onderzocht, maar de huurprijs was onverantwoord hoog en er moet dus 
verder gezocht worden. Er zijn nog enkele plekken in onderzoek en we hopen op niet al te lange 
termijn een geschikte betaalbare ruimte te kunnen vinden. 
Indien nodig zullen we oproepen plaatsen in de wijkkrant, het kerkblaadje, bij Omroep Venlo en 
eventueel het E3-journaal. Als iemand een goede suggestie heeft of nog liever een betaalbare 
opslagruimte weet kan hij dit het bestuur laten weten. Laten we met z’n allen hier naar op zoek 
gaan, zodat we op korte termijn een oplossing hebben. 
Wilfried Siebert stelt voor om een ruimte te kopen i.p.v. te huren. Leon Sternheim merkt op dat dit 
niet zomaar kan. De ledenvergadering moet dit goedkeuren. 
Jos Vullings vindt dat de vereniging nooit en te nimmer onroerend goed moet aanschaffen. 
(risico’s). Chris Munten vraagt aan welke eisen de ruimte moet voldoen. De TC geeft aan dat het ca 
50/60 m2 moet zijn, droog, goed ventileerbaar, afsluitbaar en niet te ver weg van de 
Maagdenberg. 

Gerd Sternheim verzoekt het bestuur om alvast een maximumbedrag te noemen zodat er gerichter 
gezocht kan worden. Het bestuur legt uit dat dit onmogelijk is. Per situatie en per ruimte is dit toch 
anders. 

Wienkepel 

Dick geeft Yvonne Timmermans het woord die iets vertelt over de op te richten Wienkepel. Ieder 
seizoen bezoekt het trio en de Raod van Elf de recepties van onze zusterverenigingen. Een van de 
drukste dagen is de zondag na onze pronkzitting. We bezoeken dan o.a. de receptie van de prins 
van De Wortelepin. We noemen dit traditioneel “De Blierickse Daag”. In het verleden werden we 
daarbij vergezeld door een Joekskepèl, maar dat is de afgelopen jaren niet meer het geval. De 
Joekskepèllen hebben het blijkbaar te druk of kunnen betere betaalde optredens krijgen. 
Tijdens de “Blierickse Daag” van het afgelopen seizoen is het idee ontstaan om zelf maar aan de 



slag te gaan en te proberen een joekskepèl op te richten. Vroeger had De Wien ook al een eigen 
kepèl: “De Wienkepèl”.Het zou mooi zijn als we die traditie weer nieuw leven in kunnen blazen. 
Yvonne legt uit dat ze op zoek zijn naar muzikanten die een instrument kunnen bespelen en wat 
(wien)nummers willen instuderen.Het is de bedoeling om in eerste instantie de Raod van Elf te 
gaan begeleiden bij het bezoeken van recepties, waaronder zeker de “Blierickse Daag”. Misschien 
dat er na verloop van tijd zelfs met de Venlose optocht meegelopen kan worden. 
Yvonne vraagt iedereen die een instrument bespeelt en enthousiast is of mensen kent die een 
instrument kunnen bespelen en mee willen doen of informatie willen, contact op te (laten) nemen 
met haar. Dit kan telefonisch of middels een email-bericht of via de Wiensite.         

Dick bedankt Yvonne voor de uitleg en wenst haar veel succes. 

15. Rondvraag 

Hoeëgheid Rien I 
Neemt eerst het woord als hoogheid en bedankt namens zijn 2 koempels en de vruiwkes alle 
aanwezigen. Rien vertelt over het afgelopen seizoen wat geweldig was. Met name de bezoeken aan 
de scholen, de scholendag, hebben veel indruk op hem gemaakt en dat is toch waar je het voor 
doet. 

Martin van der Vlies 

Laat even weten dat hij gestopt is als voorzitter van de intochcommissie. Jan Crommentuijn heeft 
zijn taken overgenomen. De voorzitter, Dick, verontschuldigt zich en vertelt dat dit een van de 
hiaten is; er kan altijd iemand vergeten worden. Excuses voor Martin dus. 

Leon Helgers 

Heeft nog Midzomerfestijn affiches en geïnteresseerden kunnen deze bij hem afhalen. Voor de 
zondagavond vanaf 19.00 uur worden nog vrijwilligers gezocht. 

Lilian Theelen 

vraagt zich af hoe het nu zit met de CD opnames. Zij als zangeres heeft niets vernomen en er blijkt 
toch het e.e.a. gewijzigd te gaan worden. Dick Lamboo geeft het woord aan Leo Hauser, voorzitter 
van de joekscommissie. Leo geeft aan dat de belangstelling voor de CD is afgenomen. De 
liedjesavond is dit jaar voor het eerst verplaatst naar een liedjesmatinee. Er wordt geprobeerd om 
met een liveband (Tekiela) te werken i.p.v. met bandmuziek. Tekiela zal vervolgens ook de 
medewerking verlenen aan de arrangementen. 

Er is veel kritiek op de kwaliteit van de CD. 

De joekscommissie heeft daarom bij andere studio’s prijzen opgevraagd en het prijskaartje valt vér 
buiten de begroting. Als overbrugging heeft de joekscommissie samen met het bestuur besloten 
om voor een jaar een overbugging te laten plaatsvinden waarbij de CD twee nieuwe nummers 
bevat en twee Oldies. Deze Oldies worden dan ook opgekrikt. Dit betekent dus dat alleen de 
1e twee winnaars op de CD mogen. De nummers 3 en 4 mogen wel op evenementen optreden. 

Er ontstaat een discussie in de jaarvergadering en Dick besluit om een aparte avond te organiseren 
voor de zangers, zangererssen, liedjesschrijvers en arrangeurs, samen met de joekscommissie. 

Jac Tunnesen 

Vertelt dat Nederland gewonnen heeft met 2-1. Vervolgens wenst hij Dick proficiat met zijn 
voorzitterschap. Hij heeft Dick destijds bij de Wien gehaald. Dick heeft een bliksemcarrière 



gemaakt, van commissielid bij de joekscommissie naar 1e sikkertaris en nu dus naar voorzitter. Hij 
wenst hem veel sterkte en hoopt dat zijn vertrouwen in Dick niet beschaamd zal worden. 

16. Datum volgende vergadering 

Deze zal gehouden worden op woensdag 11 juni 2008 

17. Sluiting door de voorzitter 

Dick bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 23.30 uur 

Yvonne Timmermans, Notuliste 

Aldus vastgesteld d.d. 13 juni 2007 

 


