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Notulen Algemene Ledenvergadering
04.03.2016
Er zijn 33 leden aanwezig bij de vergadering

1. Opening
19.05 uur opening en verwelkoming door Rianne.
Goedenavond dames en heren en hartelijk welkom bij alweer de 42 ste
ledenvergadering in de geschiedenis van de Nederlandse Vereniging Wenen.
Toch heel bijzonder dat de vereniging al zovele jaren bestaat. Om ook in de
toekomst een platform te zijn voor de Nederlanders hier en anderen die
belangstelling hebben in de Nederlandse cultuur, moeten we met onze tijd
meegaan. Dat vergt verandering, ofwel change! Maar daarover zo meteen meer.
Volgens de statuten horen 1/5 van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn.
Als dit niet het geval is, moet de vergadering 15 min geschorst worden. Om deze
keer tijd te besparen willen we voorstellen om meteen met de vergadering te
beginnen. Is er iemand die daar bezwaar tegen heeft?
De aanwezige leden hebben geen bezwaar tegen het direkt voortzetten van de
vergadering.

2. Notulen ALV 2015
Op uw tafel vindt u de notulen van vorig jaar. U heeft ze ook per Email
gekregen. Zijn er aanmerkingen over deze notulen ?
Geen der aanwezige leden heeft aanmerkingen op de notulen van de ALV 2015,
deze zijn daarmee goedgekeurd

3. Verslag verenigingsjaar 2015 door de voorzitter
We begonnen het jaar goed met een nieuwjaarsfeest op het Badeschiff en een
optreden van Hans Theessink. Dit was een zeer geslaagd feest en zorgde voor
vele positieve reacties.
De algemene ledenvergadering vond in maart plaats. We konden na afloop
genieten van een bord boerenkool met worst. Hartelijk dank aan Hinno en Alice
Böttger.
In mei wilden we een oranjefeest organiseren, maar door allerlei
omstandigheden kregen we te weinig aanmeldingen en werd het feest afgelast.
In juli was er voor de tweede keer het zomerfeest met BBQ op het Donauinsel.
Dit werd goed bezocht en staat ook weer voor dit jaar op het programma.
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In september was er weer een speurtocht door het centrum van de stad. Het was
een gezellige middag met een goede opkomst.
En het grote Sinterklaasfeest was ook nu weer de hekkensluiter van onze
activiteiten en dit feest trekt nog steeds vele bezoekers.
En verder waren er de maandelijkse, gezellige middagen in Café Strozzi, de
Hollandse Avonden in Café Pointers georganiseerd door Martin.
Het maandblad is sinds januari 2014 een nieuwsbrief geworden.
De oudere leden krijgen de nieuwsbrief nog met de post gestuurd.
Dan geef ik nu graag het woord aan Henk Overbeeke die als penningmeester
het financieel verslag van het voorgaande jaar zal presenteren. Henk gaat
vanaf vandaag het voorzitterschap overnemen en zal daarna dus als voorzitter
de vergadering verder leiden.
Henk dankt Rianne voor haar inzet als voorzitter de afgelopen jaren en
overhandigt haar een presentje.

4. Financieel verslag 2015 en begroting 2016 door de penningmeester
Henk geeft een toelichting op de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar,
ook met betrekking tot de doelstellingen wat betreft de financien die de
voorgaande jaren vastgelegd zijn.

5. Verslag kascommissie
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Op basis van deze bevindingen wordt voorgesteld de penningmeester voor het
kalenderjaar 2015 te dechargeren.
Alle aanwezigen stemmen door middel van hand opsteken voor de dechargering
van de penningmeester.

6. Benoeming nieuwe kascommissie
Menno Schmidt en Menno Peereboom blijven aan als kascommissie.

7. Vaststelling contributie
Zie 9. De Toekomst van de Vereniging
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8. Bestuursverkiezing.
Volgens de statuten moeten alle bestuursleden zich iedere twee jaar laten
herkiezen.
Elisabeth Forstreiter en Richard Holleman treden als bestuurslid terug.
Aanblijvende bestuursleden;
Rianne Rits, Henk Overbeeke en Martin van der Heydt
-

Nieuwe verkiesbare bestuursleden;
Patricia Gagel-Boevink
Marjorie Koenen

De stemming vindt anoniem en schriftelijk door het afgeven van een stembrief
plaats.
Na het tellen van de stemmen is volgende uitslag tijdens de vergadering bekend
gemaakt:
- Patricia Gagel-Boevink 33 stemmen voor, 0 tegen, geen onthouding
- Marjorie Koenen 33 stemmen voor, 0 tegen, geen onthouding
Beide bestuursleden stemmen met de verkiezing in.
Rianne dankt Elisabeth en Richard voor hun inzet voor de vereniging en
overhandigt een presentje.

9. De Toekomst van de Vereniging
Als vereniging hebben we gekozen voor de organisatie van een aantal
activiteiten. Met het bestuur hebben we onze doelstellingen (de activiteiten) met
het behaalde resultaat vergeleken.
Gezien het aantal leden , zijn er maar een klein aantal leden naar de activiteiten
gekomen. Bovendien is het aantal leden de laatste jaren teruggelopen.
Daardoor zijn wij als bestuur van mening dat we een meer faciliterende functie
moeten in gaan nemen, dat betekent dat mensen die een activiteit willen
organiseren, door de NLV ondersteund worden o.a. door de activiteit op de
website van de NLV te promoten.
Als tweede heeft het bestuur besloten dat er dit jaar nul contributie wordt
geheven. Dus je hoeft je niet meer als lid aan te melden, maar je kan je wel voor
de nieuwsbrief op de website aanmelden (= ook lidmaatschap).
Natuurlijk betekent dit wel dat er geen vaste inkomsten meer zijn.
Dit kan opgelost worden door vrijwillige bijdragen (donaties). Bovendien zullen
kostenintensieve activiteiten ook aan de deelnemers doorberekend worden.
Als derde moeten we op zoek gaan naar sponsoren. In het verleden heeft dit
goed gewerkt.
Alle aanwezige leden hebben door handopsteken te kennen gegeven dat ze het
voorgestelde beleid van het bestuur goedkeuren.
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9. Ingezonden stukken
Er zijn geen ingezonden stukken

10. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

11. Sluiting
19.55 uur sluiting van de vergadering door Henk Overbeeke
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