Agenda Algemene Ledenvergadering Nederlandse Vereniging Wenen
vrijdag 22.03.2019, 19:00-21:00
Flanagan´s Irish Pub, Schwarzenbergstraße 1-3, 1010 Wenen

1.

Opening
Aanwezig: 24 leden. Later gaat 1 lid tijdens de vergadering, nog voor de
bestuursverkiezing, weg.
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 19:34 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 19:53.

2.

Notulen ALV 2018
De notulen van de ALV van 23.03.2018 worden goedgekeurd.

3.

Verslag verenigingsjaar 2018
Henk levert een verslag van het afgelopen jaar:
Henk (voorzitter) vergelijkt de situatie van nu met die van 3-4 jaar geleden. Er is
een behoorlijke groei ingezet en het gaat in de goede richting. In het algemeen
komen er ook meer Nederlanders naar Oostenrijk – zowel oud als jong – al weten
we helaas niet altijd waar ze zitten. Zulke mensen komen vaak met praktische
vragen. Henk ziet in het algemeen twee speerpunten: het verhogen van het
ledental en het steunen van Nederlanders in heel Oostenrijk.
Jan (sponsoring) geeft een lijst van de sponsoren die hij heeft kunnen acquireren.
Hij heeft daarvoor mensen in zijn netwerk en zijn beroepsomgeving benaderd. Zo
zijn inmiddels de volgende organisaties sponsoren: delekkerstekaas.nl, Süßes
vom Feinsten, Imperial Riding School, HEMA, Cheese & More, Svoboda Fisch
1

und Feinkost, Pieter O., Falkensteiner, Schmidt Advocaten, 3D High Tech Drone
en anderen allemaal aan boord. We blijven echter doorgaan met het zoeken naar
sponsoren. Donaties zijn echter ook heel welkom.
Lena (activiteiten) afgelopen jaar was geslaagd. Highlights waren o.a. de
nieuwjaarsreceptie, Sinterklaas, boerenkool, de wijnwandeling, de BBQ, de
puzzeltocht. Heel veel dingen komen dit jaar weer terug, zoals de speurtocht en
de wijnwandeling. Bij voldoende animo wil men verder met de kinderen eieren
zoeken in het Türkenschanzpark. Haringhappen is verder een mogelijkheid.
Mensen kunnen zich altijd bij Lena of bij activiteiten@nlvwenen.nl aanmelden. Bij
voldoende interesse worden die dingen georganiseerd.
Ideeën zijn heel erg welkom. De vereniging faciliteert graag. Als er behoefte is
aan iets, geef het dus vooral door aan Lena.
Verder is er één keer per jaar de barbeque op het Donaueiland. Dit wordt dit jaar
ook weer gepland. Verder is een stadswandeling op 23.06.2019 gepland. Deze
wandeling is in het Nederlands met een bevoegde gids. Daarbij komen nog de
terugkerende activiteiten, zoals de ouderenmiddag in Café Strozzi en de
Hollandse Avond. De laatste gaat in zijn huidige vorm stoppen: er wordt een
nieuwe locatie gekozen, verdere informatie volgt. Hiermee gaat ook de vereniging
faciliteren. Een nieuw initiatief is verder de after work borrel op meetup.com, deze
wordt elke maand op een andere locatie georganiseerd. Verder is het idee
gekomen om een koortje op te richten. Hier legt Simone Muller uit wat zij van plan
is. Zij zou graag een klein koortje op woensdagavond organiseren. Bij interesse
moet men Lena mailen, minimaal 10 mensen zijn nodig.
Lena (activiteiten) zegt in het algemeen dat mensen die ideeën hebben contact
met haar op moeten nemen.
Jan (sponsoring) voegt toe: ook een financiële bijdrage van de vereniging is
daarbij denkbaar.
Lena wijst verder op de nieuwe website, waarop je na kunt lezen wat er allemaal
gepland is .
Evert (secretaris): het ledental van de vereniging is stabiel gebleven en licht
gegroeid. Vorig jaar waren er 331 leden (gezinnen) – vandaag zijn dat er 349, dus
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een groei van ca. 5 %. Daarbij is echter wel op te merken dat de ledenfluctuatie
toegenomen is. Dit komt doordat het aan- en afmelden makkelijker is geworden.
Omdat Hans en Harry (IT, nieuwsbrief en website) er niet bij kunnen zijn, legt
Evert kort uit wat op hun vlak gebeurd is: er zijn een nieuwe website en een
nieuwe database voor nieuwsbrief en ledenadministratie gekomen. In het
bijzonder is de ledenadministratie hierdoor nu vergaand geautomatiseerd.
4.

Financieel verslag 2018
Marjorie (penningmeester) levert een financieel verslag van het afgelopen jaar:
Marjorie valt Henk bij, financieel was het een gezond jaar. De stand in de kas liep
van EUR 1.170,41 naar EUR 833,96, de stand op de spaarrekening verminderde
zich met EUR 12,84 van EUR 6.688,24 naar EUR 6.675,40. Op de betaalrekening
vermeerderde de stand zich echter van EUR 225,48 naar EUR 1.360,13. Er kon
dus in het algemeen een positief resultaat van EUR 785,36 bereikt worden.
Vooral de inkomsten van Sinterklaas waren wat minder. Dit komt omdat alleen de
ouders voor het evenement betaalden en niet de kinderen. Deze werden met
sponsorgeld gefinancierd.
Kostenposten waren o.a. vaste lasten voor de rekeningen, verzekering en internet
(goedkoper geworden).

5.

Verslag en benoeming 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. Menno merkt in het bijzonder op dat de controle zonder de
contributies veel makkelijker is geworden.
De aanwezige leden verlenen decharge.
Als kascommissie wordt opnieuw Menno Schmidt gekozen. Bianca ter Laan heeft
zich als nieuw lid opgeworpen. Verder is nu Leroy Lepelaars als nieuw
kascommissielid erbij gekomen.
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6.
61.

Plannen voor 2019
Vaststelling contributie
Net als het voorgaande jaar wordt de contributie voor het jaar 2019 op EUR 0,00
vastgesteld.

6.2.

Verdere plannen voor 2019
Henk sluit af door te zeggen dat hij graag zo door gaat. Als men bij activiteiten
hulp nodig heeft, hoort hij dat graag.

7.

Bestuursverkiezing
Van het zittende bestuur blijven met uitzondering van Evert Vastenburg, die
aftreedt en niet herkiesbaar is, alle leden aan. Verder stelt het zittende bestuur als
nieuw lid Michael de Jongste voor.
Aanblijvend:
Henk Overbeeke
Marjorie Koenen
Hans Roodbergen
Harald van Zee
Jan Valkhof
Lena Otter
Het kandidaat-bestuurslid Michael de Jongste stelt zich voor.
Vervolgens wordt ook Piet Hein Snijders door twee leden als bestuurslid
voorgesteld. Ook Piet Hein Snijders stelt zich voor.
Het bestuur schorst de vergadering, houdt kort beraad en besluit hierop een ad
hoc statutenwijziging voor te stellen, waarmee het maximale aantal bestuursleden
van 7 naar 8 verhoogd wordt (§ 11 Abs 1).
Dit voorstel wordt bij voortzetting van de vergadering ter stemming voorgedragen,
de vereiste gekwalificeerde meerderheid stemt in.
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Vervolgens wordt de verkiezing gehouden. De stemming vindt anoniem en
schriftelijk plaats. Na het tellen van de stemmen wordt volgende uitslag
vastgesteld:


Michael de Jongste: 22 stemmen voor, 1 stem ongeldig.



Piet Hein Snijders: 19 stemmen voor, 1 stem tegen, 1 onthouding, 2
stemmen ongeldig.

Voorgenoemde bestuursleden stemmen met de verkiezing in.
Het bestuur is zich bewust dat de voorgenomen statutenwijziging een verdere
legitimering van de verenigingsleden nodig is. Alle leden moet de gelegenheid
geboden worden, zich hierover uit te spreken. Besloten en aangekondigd wordt
daarom om een extra, buitengewone ALV op dinsdag, 23.04.2019, ter
bekrachtiging van deze statutenwijziging en (de volstandigheid halve) de daarna
voorgenomen bestuursverkiezing te houden. Locatie volgt.
8.

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

9.

Ingezonden stukken
Geen ingezonden stukken.

10.

Rondvraag
Een lid stelt een vraag over de instemming voor het maken van foto´s op
evenementen uit oogpunt van de AVG (DSGVO). Foto´s van evenementen zijn
naar zijn mening bevorderlijk voor de vereniging. Hierop ontvouwt zich een korte
discussie met meningen van verschillende leden. Het bestuur zal zich over deze
vraag in ieder geval buigen.

11.

Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 21:49.
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