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Van de voorzitter (Henk)
 

Beste, Lieve leden van de Nederlandse vereniging in 
Wenen,

Hierbij alweer de tweede nieuwsbrief van 2020. We hebben
een heel fijne en gezellige nieuwjaarsreceptie gehad en
inmiddels genoeg activiteiten opgelijnd in de komende weken
om de tweede nieuwsbrief uit te sturen. Ik weet dat er
interesse is om gezamenlijk naar het voetbal te kijken en dat
kan! Zoals altijd bent u weer van harte welkom bij Pointers.
Aanmelding is niet nodig, gewoon het oranje shirt aantrekken
en in de juiste stemming komen.
Ik hoop dat er voor velen iets bijzit en hoop velen van u in de
komende weken bij deze activiteiten te ontmoeten.

Henk 

Met dank aan
onze sponsoren
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Nederlandse Stamtafel 7 februari

Tegen het eind van de laatste eeuw zijn een
aantal Nederlanders o.l.v. Marcel Klooster
begonnen met het organiseren van de
Koninginnedag en de live uitzendingen van het
Nederlands Elftal.
Aanvankelijk was dit in Shebeen Int. Pub op de
Lerchenfelder Strasse.

In 2009 zijn we dan begonnen met het
organiseren van de Hollandse Avond (op
Koninginnedag). In het begin was dit altijd op de
laatste donderdag van de maand, en aangezien
ze in Shebeen op donderdag de PubQuiz hadden,
zijn we uitgeweken naar Pointers.
In de loop der tijd zijn een aantal dingen veranderd. Eerst de wissel naar de eerste
donderdag van de maand, daarna de wissel naar de eerste vrijdag van de maand.

Vorig jaar hebben we dan besloten alles een beetje kleiner op te zetten, wat in grote
lijnen tot gevolg had dat er geen Nederlandse snacks meer geserveerd worden (er
was gewoon te weinig animo) én dat niet meer gedecoreerd wordt (uitzondering
natuurlijk de Koningsdag en bij toernooien waar ons elftal meespeelt).

Dus……….. iedere eerste vrijdag van de maand……..

Nederlandse Stamtafel in Wenen
Vanaf 19:00 uur

Pointers Vienna
Resselgasse 5
A-1040 Wenen
www.pointers.at

Wij hopen dat jij er de volgende keer ook bij bent

Groetjes,
Martin en Alfons

 

meer op de site >
 

Boerenkool eten

Ook dit jaar is er weer het traditionele
Boerenkool eten:
Zondag 1 maart 
Café Strozzi
Inloop 16.00 tot 17.00
Eten 17.00 tot ca 19.00

Zoals altijd organiseren Alice en Hinno van
Café Strozzi deze heerlijke activiteit. Hinno heeft de boerenkoolplanten in Holland
en Hinno gaat kort voor 1 maart naar Holland om op deze wijze echte, verse
boerenkool te kunnen maken. Alice tovert de verse kool in haar keuken om tot een
heerlijke maaltijd terwijl Hinno zich met de drankjes bezig houdt.
Het aantal plaatsen is beperkt tot 40 personen, wie het eerst komt, eerst maalt.
Gaarne aanmelden via het aanmeldformulier  .

Ook hier proberen we een sponsor te vinden. Mocht dat niet lukken dan zullen we
een kleine bijdrage van ca. € 8,50  p.p. vragen. 
 

meer op de site >
 

Wijn- en Kaasproeverij

Thema: Oostenrijkse Wijnen

Op Donderdag 12 maart organiseren Edith en
Frits, na lang weggeweest, weer een
spannende wijn- en kaasproeverij avond. Edith
en Frits begeleiden jullie door een avond met
spannende Oostenrijkse wijnen. Er wordt op deze
avond zowel wit als rood geproefd.
 Cheese & More ondersteunt ons met
bijpassende kazen!

Om de kosten voor de wijnen te dekken, vragen we een bijdrage van Euro 15,00 die
direct op de avond aan de gastheer te betalen zijn.

De eerste avond wordt bij Frits georganiseerd in het 5. Bezirk op loopafstand van de
U4 station Margaretengürtel.

Min. 6 personen, max. 20 personen Dus reserveer snel!
Aanmelden graag voor 1 maart: Aanmeldformulier

Edith en Frits zien u graag in maart

Wanneer: Donderdag 12 Maart 2020
Waar: in de buurt van U4 Margaretengürtel, wordt na aanmelding bekend gemaakt
Tijd: 18:30-22:30
Kosten: Euro 15,00 p.p.

meer op de site >
 

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Beste Leden,

Zoals elk jaar vindt ook dit jaar weer een algemene
ledenvergadering (ALV) plaats. Bijna traditioneel vindt
deze wederom plaats in Flanagan’s Irish Pub,
Schwarzenbergstraße 1-3, 1010 Wenen.
Datum: 20 Maart 2020
Tijd: inloop vanaf 19.00 uur, begin om 19.30 uur. Einde ca. 20.30 uur.
Het eerste drankje is voor rekening van de vereniging, de rest der consumpties op
eigen kosten.

De vergadering ziet er in grote lijnen als volgt uit ( er kunnen nog kleine wijzigingen
plaatsvinden):

1. Opening door de voorzitter (Henk)
2. Notulen ALV 2019 (Michael)
3. Verslag verenigingsjaar 2019 (Henk)
4. Financieel verslag 2019 (Marjorie)
5. Verslag en (her)benoeming kascommissie (Marjorie)
6. Goedkeuring verslag en décharge (Henk)
7. Plannen 2020 (elk bestuurslid)
8. Goedkeuring statuten (leden)
9. Bestuursverkiezing:

Aanblijvend:
Michael de Jongste (secretaris)
Jan Valkhof (sponsoring)
Hans Roodbergen ( webdesign/onderhoud)
Lena Otter (activiteitencoordinator)
Piet Hein Snijders (algemeen bestuurslid)
Aftredend en herkiesbaar:
Henk Overbeeke (voorzitter)
Aftredend en niet herkiesbaar:
Marjorie Koenen (penningmeester)
Ter verkiezing voorgestelde bestuursleden:
Petra Jongemans

De leden worden hartelijk uitgenodigd aan de vergadering deel te nemen. U wordt
daarvoor vriendelijk verzocht zich bij de secretaris aan te melden:
secretaris@nlvwenen.at  ( telefonisch kan ook: 0676 6254757).Uitoefening van het
stemrecht per volmacht is niet mogelijk.
Eventuele moties dienen uiterlijk 11 maart aangemeld worden. U kunt hiervoor ook
contact opnemen met de secretaris van de vereniging via bovenvermelde
contactgegevens.

We hopen wederom velen van U in Flanagan’s te mogen begroeten.

Met hartelijke groeten,
Namens het bestuur
Michael de Jongste 
secretaris

Meer op de site >
 

Update info Stichting GOED

Beste NLV'ers,

Vanaf nu proberen we zo veel als mogelijk de updates van de stichting GOED te
integreren met de distributie van informatie over de activiteiten van de NLV.

De update van de Stichting GOED   bevat deze keer het jaaroverzicht van hun
activiteiten. In het kort zijn dat:

1. De terugkeer naar Nederland wordt steeds lastiger
2. Onderhandelingen belastingverdragen in 2020
3. CBS onderzoek houdbaarheid woonlandfactor
4. Reactie van Ministerie van Justitie en Veiligheid op

het nationaliteitsonderzoek
5. Brexit-noodwet
6. De 10-jaren klok gaat tikken in het Verenigd

Koninkrijk
7. Mobiele paspoort aanvraagstations en VFS Global
8. Registratie Ambassade

De informatie vanuit GOED is deze keer niet nieuw maar geeft een goed overzicht
van wat op de tafel ligt. We werken samen met de Stichting GOED en met de
Ambassade en hebben in deze driehoek, NLV… Ambassade… GOED, zeer korte
lijntjes met hen en kunnen snel schakelen. Dit om zeker te stellen dat we evt.
escalaties, fake info e.a. vormen van communicatie op de juiste manier aanpakken
en acties coördineren en communiceren.

In de Nieuwsbrief GOED feb 2020 vindt u details over eerder genoemde 8 punten,
meer informatie m.b.t. de Stichting GOED via hun website .

Mocht u toch vragen hebben, neem dan even contact op met Henk Overbeeke.
Nieuwe informatie en mogelijke discussies met potentiële impact op Nederlanders
die in Oostenrijk wonen worden altijd naar u gestuurd. Informatie betreffende andere
zaken, niet direct van belang voor Oostenrijk, kunnen via de website van GOED
gelezen worden.

meer op de site >
 

Ons Elftal in Pointers

Alle spelen van Ons Elftal kun je Live in Pointers
zien. Hiervoor zal Pointers weer kleur bekennen,
bovendien zullen de Nederlandse snacks niet
ontbreken!

14 juni – 21:00 uur: Nederland vs Oekraine

18 juni – 21:00 uur: Nederland vs Oostenrijk

22 juni – 18:00 uur: TBA vs Nederland

Pointers Vienna
Resselgasse 5
A-1040 Wenen

meer op de site >
 

Komende Activiteiten

5 februari - Treffen bij Strozzi :  - Meer
7 februari - Nederlandse Stamtafel in Pointers - Zie elders in deze nieuwsbrief  -
Meer
1 maart - Boerenkool eten Café Strozzi : Zie elders in deze nieuwsbrief  - Meer
4 maart- Treffen bij Strozzi :  - Meer
6 maart - Nederlandse Stamtafel in Pointers  - Meer
12 maart - Kaas- en Wijnproeverij : Zie elders in deze nieuwsbrief  - Meer
20 maart - Algemene Ledenvergadering (ALV) : Zie elders in deze nieuwsbrief  -
Meer

Aktiviteiten Kalender

 

Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via onze
website. Aanmelden kost u niets! Waardeert u wat we doen en wilt u ons financieel steunen? Helemaal

geweldig!!!!

Ons IBAN nummer is:
AT95 3225 0000 0402 0392 BIC: RLNWATWWGTD

Contactgegevens:

Website: https://www.nlvwenen.at | Email: bestuur@nlvwenen.at of tel: +43 6991923 6054

Wil je je gegevens veranderen of deze emails niet meer krijgen?
Je kan je gegevens updaten of afmelden van de nieuwsbrief.
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