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Notulen Algemene Ledenvergadering
15.03.2015
Er zijn 19 leden aanwezig bij de vergadering

1. Opening

13.26 uur verwelkoming en opening door Rianne.
De vergadering moet 15 minuten opgeschort worden, omdat er niet genoeg
leden aanwezig zijn. Zie de statuten §9 Abs. 6b.
13.44 hervatting van de vergadering.

2. Notulen algemene ledenvergadering 2015
De notulen van de vergadering in 2014 zijn door alle aanwezige leden
goedgekeurd.

3. Verslag verenigingsjaar 2014
In januari vierden we een nieuwjaarsfeest in Hotel Stefanie.
De algemene ledenvergadering vond in maart plaats.
In mei organiseerden we voor de eerste keer een Oranjebal met alles erop en
eraan.
In juni was er voor de eerste keer het zomerfeest met BBQ op het Donaueiland.
In oktober was er weer een wandelspeurtocht op de Bisamberg.
En het grote Sinterklaasfeest was ook nu weer de hekkensluiter van onze
activiteiten.
Verder waren er de maandelijkse, gezellige middagen in Café Strozzi, de
Hollandse Avonden in Café Pointers georganiseerd door Martin en de
wijnproeverij in Gumpoldskirchen georganiseerd door Fritz Wittgrefe.
De nieuwe website is in januari gelanceerd, waarbij er tussen de 185 en de 300
bezoeken per maand zijn, afhankelijk van de activiteiten.
Daarbij valt het op dat we niet alleen bezoekers hebben uit Oostenrijk of
Nederland, maar uit diverse landen van de wereld.
Het maandblad veranderde in een digitale nieuwsbrief, de oudere leden krijgen
deze nog met de post toegestuurd.
De plannen voor 2015
We hebben onze pijlers gericht op vier grote evenementen per jaar. Dit zijn het
nieuwjaarsfeest, het oranjefeest, het zomerfeest met BBQ en het
Sinterklaasfeest. Daar tussendoor zijn er activiteiten als een speurtocht,
wijnwandelingen, lezingen en andere activiteiten die ook door leden
georganiseerd kunnen worden.
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Met dit beleid zijn we vorig jaar gestart en het heeft ertoe geleid dat de
activiteiten die we organiseerden goed werden bezocht.

4. Financieel verslag 2014 en begroting 2015
Henk is als penningmeester erg tevreden over het afgelopen jaar. Er is aan het
eind van het jaar een overschot van € 1351,21 ten opzichte van 2013 (zie 5.
Verslag kascommissie)
De begroting voor 2015 wordt de leden voorgelegd, er zijn geen
noemenswaardige aanmerkingen hierop.

5. Verslag kascommissie
De kascommissie van de Nederlandse vereniging te Wenen (Menno Schmidt en
Menno Peereboom) heeft bij de controle van de financiële gegevens over het
kalenderjaar 2014 geen onregelmatigheden geconstateerd en is van mening dat
de financiele administratie van de vereniging goed op orde is.
Het saldo op de betaal- en spaarrekening en de kas per 15.12.2014 bedraagt
10.414 Euro. In detail:
Saldo
Kas
Betaalrekening
Spaarrekening
Totaal

01.01.2014
€ 782
€ 2138
€ 6143
€ 9063,84

15.12.2014 Verschil
€ 1438,32 €656,32
€ 1532,39 -€605,61
€ 7443,50 €1300,50
€ 10414,21 €1351,21

Over geheel 2014 is er een positief resultaat van € 1351,21. De kascommissie
heeft volledige inzage gehad in alle details. Leden kunnen op verzoek ook inzage
krijgen.
De wijzigingen als afgesproken en vastgelegd in het verslag over 2013, zijnde:
1. Alle bestuursleden hebben Online inzage in de inkomsten/uitgaven van de
vereniging;
2. De 1ste en 2de penningmeester kunnen geld overmaken.
3. Elke activiteit heeft een begroting;
4. Elk bestuurslid moet voor zijn/haar activiteit verantwoording afleggen aan
het bestuur. Bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor een activiteit
worden door de penningmeester in een bestuursvergadering (mits in orde)
gedechargeerd;
5. Alle uitgaven worden gedocumenteerd;
6. De bankafschriften (inkl. kwitanties) worden regelmatig opgeslagen;
7. Kasoverzichten worden bijgehouden m.b.t. contante inkomsten/uitgaven;
8. Er is een goed overzicht van (niet)-betalende leden;
zijn alle succesvol doorgevoerd.
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Op basis van deze bevindingen wordt voorgesteld de penningmeester voor het
kalenderjaar 2014 te dechargeren.

6. Benoeming nieuwe kascommissie
De penningmeester stelt voor dat Menno Schmidt en Menno Peereboom
aanblijven als kascommissie, als derde lid wordt voorgesteld Christine Kasper
aan te houden om zeker te stellen dat er altijd twee leden zijn voor het uitvoeren
van controle.

7. Vaststelling contributie
Het voorstel van de penningmeester is om de contributie ongewijzigd te
handhaven, alleenstaand
€ 20,- en gezin € 35,-. Dit, onder voorwaarde van het uitblijven van
kalamiteiten, ook in 2016 te continueren.
Alle aanwezige leden zijn het hier mee eens.

8. Bestuursverkiezing
Volgens de statuten moeten alle bestuursleden zich iedere twee jaar al dan niet
laten herkiezen.
-

Aanblijvende bestuursleden;
Elisabeth Forstreiter.

-

Opnieuw verkiesbare bestuursleden;
Rianne Rits
Henk Overbeeke
Richard Holleman
Martin van der Heydt

-

Aftredende bestuursleden;
Albert Pappenheim

De stemming vindt anoniem en schriftelijk door het afgeven van een stembrief
plaats.
Na het tellen van de stemmen door Christine Kasper, is volgende uitslag tijdens
de vergadering bekend gemaakt:
Na het tellen van de stemmen is volgende uitslag tijdens de vergadering bekend
gemaakt:
- Rianne Rits: 19 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthoudingen
- Henk Overbeeke: 19 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthoudingen
- Richard Holleman: 19 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthoudingen
- Martin van der Heydt: 19 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthoudingen
Albert Pappenheim wordt bedankt voor de 8 jaar dat hij bestuurslid was en krijgt
een afscheidskado.
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9. Ingezonden stukken
Geen

10. Rondvraag
Waarom was er geen drankje bij de nieuwjaarsreceptie. Door de kosten voor de
muziek was er voor gekozen om geen drankje te doen. Bovendien moest in
voorgaande jaren entree worden betaald, wat dit jaar niet het geval was. Bij het
oranjefeest zal er wel weer een drankje aangeboden worden.

11. Sluiting
14.09 uur sluiting van de vergadering door Rianne.
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