
Resultaten van de vragenlijst 

Het nieuwe Bestuur van de Nederlandse Vereniging in Wenen (NLV Wenen) zond een speciale 
Nieuwsbrief uit op 14 juni met het verzoek aan de leden om een electronische vragenlijst in te 
vullen.

De NLV Wenen heeft als doel met allerlei activiteiten een verbinding te zijn tussen Nederlanders 
in Wenen en omstreken. De Vereniging is in principe een platform dat leden kunnen gebruiken 
om activiteiten aan te kondigen die zij willen organiseren. Het nieuwe Bestuur wilde onder andere
peilen of de georganiseerde activiteiten in lijn der verwachtingen van de leden lagen.

De negen vragen die gesteld werden gingen oa. over de communicatie kanalen van de NLV 
Wenen, de gewenste activiteiten, het vieren van het 50-jarig bestaan van de Vereniging in 2023 
en de behoefte aan een soort “Gouden Gids” van leden.

De NLV Wenen heeft 380 leden (24/6/21) en 72 leden (19%) beantwoordden de vragenlijst. 

Woonachtig in Wenen en omstreken en lid zijn van de NLV Wenen

Op de vraag “bent u woonachtig in Wenen en omstreken” antwoordde het merendeel van de 
leden (96%) dat zij in Wenen en omstreken wonen en lid zijn (94%) van de NLV Wenen.



Verwachte activiteiten van de NLV Wenen

De meest gewenste activiteiten die de leden van de NLV Wenen verwachten zijn:

● Thema wandelingen in Wenen en omstreken (67%)
 

● Maandelijkse bijeenkomst bij Strozzi (63%) 
 

● Nieuwjaarsreceptie (57%)
 

● Drank en/of voedsel proefavonden (46%)
 

● Sinterklaasfeest (44%)
 

● Algemene ledenvergadering (43%)
 

● Excursies naar bezienswaardigheden (31%)
 

● BBQs (31%)
 

● Themalezingen (27%).

Behoefte aan een nieuwe activiteiten hoek

De meerderheid van de leden (86%) gaven aan dat er geen nieuwe “hoek” nodig is naast de 
bestaande fotohoek.

Sommige leden gaven aan behoefte te hebben aan een handwerk-hoek, sport-hoek (inclusief 
gezamelijk sporten bv. golf), leuke dingen doen-hoek, en activiteiten voor kinderen-hoek.



NLV Wenen communicatie

De leden bezoeken “soms” (64%) en “regelmatig” (18%) - samen 82% - de website van de 
Vereniging als informatiekanaal maar lezen daarentegen “regelmatig” (89%) en “soms” (10%) - 
samen 99% - de Nieuwsbrief. De Facebook-pagina werd “nooit” (63%) en “soms” (29%) bezocht. 
De leden beoordeelden de website, Nieuwsbrief, en Facebook-pagina met de score “ruim 
voldoende – goed” met respectievelijk 73%, 84% en 56%. De Nieuwsbrief is een van de 
belangrijkste communicatie-kanalen voor de leden van NLV Wenen.

 





Het 50-jarig bestaan van de NLV Wenen vieren

De leden gaven veel suggesties aan voor het vieren van het 50-jarig bestaan van de Vereniging, 
waaronder:

● Feestelijke dag (boottocht) / dansfeest (avond) met muziek / jubileumfeest / buitenfeest / 
groot feest met Nederlandse hapjes, rijsttafel en drank / feest voor oud en jong 
 

● Feest in combinatie met Koningsdag
 

● Koningsdagfeest met kinderspelen
 

● Feest al dan niet in samenwerking met de Nederlandse Ambassade

Er werd ook genoemd:

● borrel met Nederlandse spelletjes, Nederlands eten 
 

● Indische rijsttafel
 

● Sport- en speldag in combinatie met hierboven genoemde suggesties van eten en 
drinken

Er werd verder gesuggereerd het opzetten van een organiserend comité om het 50-jarig bestaan 
van de Vereniging in 2023 voor te bereiden.



Zelf een activiteit organiseren

Op de vraag of “u interesse hebt om eens een evenement te willen organiseren” antwoordde 
56% met “nee”. Leden die “ja” aangaven was 9% en “misschien samen met anderen” was 35%, 
dit samen was 44%.

De leden die aangaven iets te willen organiseren, suggereerden de volgende evenementen:

● Atelier beschikbaar voor lezing en borrel op de binnenplaats
 

● Lezing/excursie  
 

● Iets cultureels, museum, historische gebouwen bezoek 
 

● Iets voor singles 
 

● Iets voor kinderen 
 

● Bergwandelen
 

● Naschmarkt tour met kaas proeven
 

● Danscursus in de wintermaanden op een zondagmiddag met aansluitend diner
 

● Kookcursus in de wintermaanden
 

● De maandelijkse bijeenkomst in Strozzi iets later starten: 16.00 of 17.00 uur
 

● Gezamenlijk naar het theater met vooraf een aperitief
 

● Wijncursus voor beginners, eventueel ook een voor gevorderden. Bernulf Bruckner geeft 
deze normaal in Langenlois. Hij doet dat ook vanaf 10 personen op locatie
 

● Frequentie van bijeenkomsten verhogen naar één maal per 14 dagen
 

● Een inleiding over een specifiek of actueel onderwerp te geven door één van de leden. 
Kan ook met een speciale gast die zo'n onderwerp beheerst



 
● Smoelenboekje van de leden die dat willen, met daarin vermelden ook beroep, leeftijd, 

partner, adres, email en telefoon. Alleen voor gebruik binnen de vereniging
 

● Bezoeken van oudere leden bij hen thuis, buiten de normale bijeenkomsten, om 
belangstelling te tonen vanuit de vereniging en eventueel hulp bieden, waar nodig

 

Aandacht van de NLV Wenen

Er werden veel ideeën gegeven op de vraag waarmee de Vereniging zich moest bezighouden,  
zoals:

● Inspelen op nieuwe trends
 

● Inhaken op actuele vraagstukken, zoals klimaatverandering
 

● Aan jongeren/studenten een sociale introductie te geven
 

● Smoelenboekje/ledenlijst uitgeven zoals de Rotary die uitgeeft, met privacy protocol dat 
getekend moet worden
 

● Activiteiten ook in het weekend organiseren, zodat leden die buiten Wenen wonen erbij 
kunnen zijn
 

● Thema-avond organiseren, bv over belastingen/pensioen/ etc.
 

● Facebook-pagina van NLVW meer gebruikersvriendelijk maken
 

● Link met MeetUp.com groep voor Dutchies and Dutch speaking people in Vienna
 

● Imago veranderen van Café Strozzi als ontmoetingsplek voor 55+
 

● Contacten stimuleren tussen Nederlands-sprekende gezinnen
 

● Leuk concert organiseren
 

● Activiteiten organiseren om laag-drempelige contacten te maken
 

● Bekende/minder bekende Nederlanders in bedrijfsleven en sport uitnodigen



Behoefte aan “Gouden Gids”

De leden gaven aan dat de behoefte aan een soort “Gouden Gids” van Nederlanders in diverse 
beroepen was “ja” met 58% en “nee” met 28%.

Conclusie

De vragenlijst werd door bijna 20% van de leden beantwoord. Ondanks dit lage percentage 
gaven de antwoorden een goede aanduiding van de verwachtingen van leden betreffende 
activiteiten, hun gebruik van de aanwezige NLV Wenen informatie-kanalen, het vieren van het 
50-jarig bestaan van de Vereniging in 2023, de mogelijke inzet van leden voor het organiseren 
van evenementen, suggesties voor het Bestuur waarmee het zich moet gaan bezig houden, en 
de behoefte aan een soort “Gouden Gids”. De resultaten en de gedane suggesties zullen het 
Bestuur een richting geven om aan de verwachtingen van de leden van de NLV Wenen te 
voldoen.

Het Bestuur dankt alle leden hartelijk die gehoor hebben gegeven aan het beantwoorden van de 
vragenlijst. 


