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         Ruiver, 25 november 2016 
NOTULEN Jaorvergadering VV de Windjbuujels 
25 november 2016 om 20:00 uur in cafe-zaal Ronckenstein 
 
1. Äöpening door de veurzitter 

Om 20.00 uur opent Andy de vergadering. Andy noemt de leden op die zich hebben afgemeld. We staan 
direct stil bij de overledenen van afgelopen seizoen; Jan Koopmans, Jack Hermans, René Janssen, Eks 
prins Ger Apeldoorn en Annette van Betteraij- Kortekaas. 
 
Ontwikkeling vereniging 
• Leden aantal is vrijwel gelijk gebleven. 
• Commissies zijn goed bezet. Ook voor het jubileum hebben we diverse nieuwe personen kunnen 

betrekken bij de vereniging.  
• Raad van 11; Johan Vossen is per 11-11-2016 raadslid. Frank Martijn en Jan Hendriks hebben afscheid 

genomen. 
 
Jubileum 
We beleefden een fantastische start met Paaf Alaaf, Liedjesaovend en Blageliedjesaovend en de presentatie 
van het jubileumboek. Andy licht ook de jubileumontwikkelingen op organisatorisch vlak toe. In 2015 hebben 
we aangekondigd dat we de plannen verder uitwerken. Samen met Harry en Karin is de coöperatie 
Windjbuujels ’66 opgericht. Dagelijks bestuur is Roy Verstappen, Kim van Leipsig en Femke Den Teuling-
Cremers. De audiovisuele faciliteiten zijn inmiddels vastgelegd bij Cowanzo (Djen Geurts), de definitieve 
vergunning is in behandeling en het programma staat vast.  
 

2. Notule veurige vergadering d.d. 27 november 2015 
Notulen worden vastgesteld door de jaarvergadering. 
 

3. Ingekómme / oetgegaone sjtökke 
Er zijn geen ingekomen poststukken. 
Uitgaande poststukken: notulen jaarvergadering 2015 en agenda jaarvergadering 2016. 

 
4. Jaorversjlaag sikkretaris 

Middels een digitale presentatie kijken we terug naar het seizoen 2015-2016. Tekst en beeldmateriaal zijn 
verzorgd door Dave Simons. Peter Smets gaf de presentatie een mooie voice-over. 

 
5. Jaorversjlaag penningmeister 

Roel neemt de werkelijke cijfers 2016 aan de hand van een power point presentatie door en licht de 
bedragen die significant afwijken van de begroting 2016 toe. De afwijking van het begrote en werkelijke 
resultaat is niet noemenswaardig. Er zijn verder geen vragen gesteld door de aanwezige leden. 

 
6. Versjlaag kaskontrolekemissie 

Frank Martijn brengt namens de kascontrole commissie verslag uit. Frank Martijn en Stan Houwers hebben 
de administratie gecontroleerd. Hun oordeel: de administratie van de vereniging ziet er goed en verzorgd uit.  

 
7. Dechargere penningmeister 

De kascontrolecommissie stelt de jaarvergadering voor om decharge aan de penningmeester te verlenen. 
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8. Beneume nie kaskontrolekemissie 
Mia Moors heeft zich aangemeld als nieuw lid van de kascontrole commissie. Als reserve meldt Ruud 
Ramaekers zich. Frank Martijn zal ook in 2017 in de kascontrole commissie blijven zitten. 

 
9. Begruuëting 2017 

Roel neemt de begroting voor 2017 door en licht de verschillende posten toe. Door een sponsoravond 
nemen de sponsorinkomsten toe. De uitgaven voor het Windjbuujelmagazine worden lager door de keuze 
voor een andere drukker. Tevens vallen de reserveringen voor het jubileum in 2017 vrij. Het uiteindelijk 
verwachte eindresultaat is positief. 
 
Opmerkingen/vragen leden 
Gert-Jan Kusters hoopt dat het bestuur - zeker nu het Nol Wassenfonds leeg is - voor de komende jaren 
voldoende middelen vrijmaakt om de Reuverse vastelaovesmuziek ook financieel te injecteren. 
 
Voor de deelname van de vereniging in de coöperatie Windjbuujels ’66 en het vermijden van eventuele 
risico’s heeft de vereniging een aparte stichting opgericht, Stichting Winjbuujels. Roel presenteert de 
compacte begroting 2017 van Stichting Windjbuujels. 

 
10. Besjtuursverkezing 

Toelichting: Dave Simons legt het secretariaat neer i.v.m. herstel/revalidatie. Dave blijft wel in het bestuur. 
Sjoerd van Leipsig en Rob Hillekens zijn herkiesbaar. Rob Hillekens zal de secretarisfunctie van Dave 
overnemen. 
Er zijn geen nieuwe kandidaten aan het bestuur voorgedragen. Er vindt een stemming plaats voor de 
herverkiezing van Sjoerd van Leipsig en Rob Hillekens. Coen Vaessen en Leon Smolenaars zijn 
kiescommissie. 
Er waren 41 stemgerechtigden. Sjoerd kreeg 41 ‘ja stemmen’ en 0 keer ‘nee’. Rob kreeg 40 ‘ja stemmen’ en 
1 keer een ‘nee stem’. 

 
11. EKSTRA Windjbuujels'jeug op waeg nao 11 jaor jeug 

Paul Bremmers neemt het woord over van Andy. Paul licht toe dat er een nieuw visiedocument van 
Windjbuujels’ Jeug ligt. Een aantal punten worden met de jaarvergadering gedeeld.  
 
Terugblik 7 jaar jeugd. Trots! Er zijn 200 jongeren die vastelaovend gevierd hebben dankzij de jeugd. Ze zijn 
alle met het ‘virus’ geïnfecteerd. Misschien gaan ze even weg (vanwege studie) maar hopelijk komen ze 
weer terug naar Reuver. Ook ouders van de jeugdleden zijn door de betrokkenheid bij Windjbuujels’ Jeug 
weer vastelaovend gaan vieren. We mogen dan ook trots zijn op het aantal mensen die actief zijn in 
Windjbuujels’ Jeug. Op dit moment zijn er in ieder geval 66 actief. Een mooi en symbolisch getal passend bij 
het jubileumjaar. 
 
Trots zijn we op het feit dat ex-jeugdleden doorgroeien naar Liedjesavond, grote optocht en nu zelf taken en 
verantwoordelijkheden oppakken bij de jeugd. Dat willen we zo houden! We willen door in de toekomst. Maar 
dat is wel een uitdaging. Het inwonersaantal loopt terug en dus het aantal jeugdige vastelaovesvierders ook. 
Door allerlei ontwikkelingen lijkt het dat de jeugd niet meer welkom is. Denk maar eens aan het 
alcoholbeleid. De focusgroep van de horeca ligt op 18+. De uitdaging is/blijft jeugd boeien en binden. We 
moeten energie steken in het pakken van kansen want er zijn kansen.  
 
Op naar 11 jaar Windjbuujels Jeug. In dat kader gaan we contact opnemen met Drake om samen sterker en 
groter te worden. Over tradities heenstappen en nieuwe uitdagingen aangaan is het credo. 
Vastelaovesdinsdag is hier een voorbeeld van. De invulling wordt een familiedag voor jong en oud die 
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blijvend kan worden voor Reuver. En voor deze middag is er een significante kans van slagen. De jeugd gaat 
namelijk niet naar Roermond en Venlo op dinsdag maar wacht (thuis) op de avond die gaat komen. 
 
Ook gedurende het jaar zullen we jeugd moeten binden. Jeugd gaat met en door de jeugd activiteiten 
organiseren na aswoensdag en voor 11-11. Voor extra inkomsten om deze activiteiten te organiseren doet 
Paul het voorstel voor een contributieverhoging voor de jeugdleden.  
 
Andy bevestigt trots en stelt de contributieverhoging voor van 11 naar 15 euro. De jaarvergadering geeft 
akkoord op dit voorstel met handopsteking. 
 

12. Programma 2016-2017 
Sjoerd presenteert het programma seizoen 2016-2017. Het programma is opgesteld door Vors Sjoerd en 
President Marco. 
 

13. Mètdeilinge 
Andy van Helden: inschrijflijsten voor de CD zijn helaas verdwenen. Alle personen die zich hadden 
ingeschreven, zullen zich opnieuw moeten inschrijven. 
Andy van Helden: 14 januari is CD-verkoop. 

 
14. Róndjvraog 

Wiel Weijers: waarom zijn er zo weinig leden op de vergadering? Mogelijke oorzaak is de generale repetitie 
van de Harmonie.  

 
15. Sjloeting 

Andy sluit om 21.29 uur de vergadering met de vermelding dat het jubileumboek te koop is. Alle leden krijgen 
nog een consumptie van de vereniging aangeboden. 


