Agenda Algemene Ledenvergadering Nederlandse Vereniging Wenen
vrijdag 23.03.2018, 19:00-20:00
Flanagan´s Irish Pub, Schwarzenbergstraße 1-3, 1010 Wenen

1.

Opening
Aanwezig: 28 leden.
Volgens de statuten hoort 1/5 van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Is
dit niet het geval, dan moet de vergadering voor 15 minuten geschorst worden.
Daarna volstaat elk quorum.
Om 19:04 wordt door Henk vastgesteld dat een quorum op dit moment niet
bereikt kan worden. De vergadering wordt geschorst. Er wordt 15 minuten
gewacht en geborreld.
Zo dan opent Henk de vergadering om 19:27.

2.

Notulen ALV 2017
De notulen van de ALV van 10.03.2017 worden goedgekeurd.

3.

Verslag verenigingsjaar 2017
Henk levert een verslag van het afgelopen jaar:
2017 was een opbouwend jaar. Er werden een aantal mooie activiteiten
georganiseerd:


Sinterklaas was met meer dan 50 kinderen en bijbehorende ouders een
groot succes. Helaas is nog niet zeker dat Sinterklaas volgend jaar
opnieuw bij het Falkensteiner gevierd kan worden – ons contact zal er dan
niet meer weken.



De puzzeltocht blijft eveneens een succes en een goede gelegenheid om
met andere Nederlanders te babbelen.



Hetzelfde geldt voor de wijnwandeling, die ook dit jaar een succes was.

1



Tot slot was ook de nieuwjaarsborrel een succes met ca. 60-70 leden.
Riannes oliebollen zijn daar een begrip – daar zijn Harald van Zees
bitterballen nu bij gekomen.

De daling van het ledental kon gestopt worden. Thomas verklaart hier: na begin
een dieptepunt van ca. 150 leden in 2016 zijn we het jaar begonnen met 283
leden. Er is een gestage groei ingezet. Momenteel zijn er 331 leden (gezinnen),
dus een groei van 11%.
De huidige aanpak heeft helaas wel in een budgettair tekort van enkele
honderden euro´s geleid. We hebben duidelijk meer hulp en aandacht van
sponsoren nodig – een activiteit voor 2018.
In de voorbereiding voor deze ALV werden we aangenaam verrast door de
interesse en het enthousiasme van bestuurskandidaten voor het komende jaar.
Henk is er zeker van dat door hun energie de organisatie van meer activiteiten en
inkomsten kunnen bewerkstelligen.
De huidige vrijwilligers dankt Henk hartelijk voor hun inzet.
4.

Financieel verslag 2017
Marjorie levert een financieel verslag van het afgelopen jaar:
Er is een negatief resultaat van EUR 931,00. Dit wordt vooral veroorzaakt door de
vaste lasten. Verder waren er enige bijzondere vaste lasten, zoals bijv. een
verjaardag van een heel oud lid. Verder vloeiden er veel middelen in de vorige
ALV, namelijk EUR 450,00. Ook was het vorige sinterklaasfeest met EUR
1.500,00 betrekkelijk duur. EUR 500,00 daarvan ging echter naar de
muziekgroep.
Inkomsten waren er echter ook. Bij het sinterklaasfeest werd EUR 900,00
geïncasseerd – zonder muziekgroep zou hier dus slechts een licht verlies geleden
zijn. Verder zijn er enkele sponsoren, in het bijzonder Schmidt advocatuur, en
enkele trouwe donoren. Marjorie bedankt deze personen hartelijk.
Een lid vraagt over de kosten van het sinterklaasfeest: het entreegeld kan de
kosten niet afdekken? Marjorie: nee, helaas niet. Hier was een klein extra
besteding bij nodig.
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5.

Verslag kascommissie
De kascommissie heeft inzage in de kas gekregen, deze kunnen controleren en
stelt na geen onregelmatigheden vastgesteld te hebben voor, de penningmeester
decharge te verlenen.
De aanwezige leden verlenen decharge.

6.

Benoeming nieuwe kascommissie
Als kascommissie wordt opnieuw Menno Schmidt gekozen. Menno Peereboom is
aftredend en niet herkiesbaar, dus moet een nieuw lid gekozen worden.
Een nieuw lid stapt niet onmiddellijk naar voren. Henk en Marjorie vraagt de leden
daarom om erover na te denken.

7.

Plannen voor 2018
Henk is optimistisch: het financieel beheer was reeds in goede handen, nu zullen
sponsoring, social media en activiteiten ook een versterkte bezetting krijgen.
Rianne, die aftreedt, was hier natuurlijk een begrip – Henk heeft er echter
vertrouwen in dat prima vervanging gevonden is.

7.1.

Vaststelling contributie
Net als het voorgaande jaar wordt de contributie voor het jaar 2018 op EUR 0,00
vastgesteld.

7.2.

Begroting 2018
De penningmeester bespreekt de begroting voor het komende jaar:

8.

Bestuursverkiezing
Van het zittende bestuur stellen Henk en Marjorie zich herkiesbaar. Verder stelt
het zittende bestuur als nieuwe Hans Roodbergen, Harald van Zee, Jan Valkhof
en Lena Otter voor.
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Aanblijvend:
Evert Vastenburg
Herkiesbaar:
Henk Overbeeke
Marjorie Koenen
Aftredend en niet herkiesbaar:
Rianne Rits
Patricia Gagel-Boevink
Thomas Mixa
Voorgestelde nieuwe bestuursleden:
Hans Roodbergen
Harald van Zee
Jan Valkhof
Lena Otter
De aanwezige kandidaat-bestuursleden, Lena Otter en Jan Valkhof, stellen zich
aan de aanwezige leden voor. Henk vertelt iets over de overige, niet-aanwezige
kandidaat-bestuursleden, Hans Roodbergen en Harald (Harry) van Zee.
De stemming vindt anoniem en schriftelijk plaats. Na het tellen van de stemmen
wordt volgende uitslag bekend gemaakt:


Henk Overbeeke: 28 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen.



Marjorie Koenen: 28 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen.



Hans Roodbergen: 28 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen.



Harald van Zee: 28 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen.



Jan Valkhof: 28 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen.



Lena Otter: 28 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen.

Voorgenoemde bestuursleden stemmen met de verkiezing in.
9.

Afscheid van vertrekkende bestuursleden, verwelkoming nieuwe leden
De nieuwe bestuursleden worden verwelkomd. Van de aftredende leden wordt
afscheid genomen.
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10.

Benoeming Rianne Rits tot erelid
Het bestuur heeft besloten Rianne Rits vanwege haar grote, jarenlange inzet voor
de vereniging tot erelid te benoemen. De ledenvergadering spreekt zich hiervoor
eveneens uit. Rianne Rits wordt met dezen tot erelid benoemd.

11.

Ingezonden stukken
Geen ingezonden stukken.

12.

Rondvraag
Geen bijzondere vragen.

13.

Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 20.17.
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