
Notulen  Buitengewone Algemene Ledenvergadering Nederlandse Vereniging Wenen

dinsdag 23 April 2019 , 19.00-19.45 uur

Hotel Bergwirt Schönbrunn, Maxingstraße 76, 1130 Wenen

Gezien het enigszins hectisch verlopen debat tijdens de laatste ALV op 22 maart jl. 
waarbij het hoofdthema uiteindelijk de statutenwijziging betrof, is er besloten een 
buitengewone ALV te organiseren om de leden alsnog de gelegenheid te geven om over 
de voorgestelde wijziging na te denken.

1) Opening

Bij begin zijn er 16 leden aanwezig, inclusief het bestuur.

Volgens de statuten dient 1/5 van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Indien 
niet, dan moet de vergadering voor 15 minuten geschorst worden. Daarna volstaat elk 
quotum.

Aangezien het quotum om 19.10 niet bereikt is wordt de vergadering geschorst.

De voorzitter Henk Overbeeke opent de vergadering om 19.25 uur. 

Inmiddels komen er nog 2 leden binnen gekomen.

2) Notulen ALV 2019.

De notulen van onze laatste vergadering in Flanagan worden goedgekeurd, maar het 
discussie punt is gericht op de voorgestelde statuten wijziging. 

Er is enige onduidelijkheid waarom we van 7 naar 8 bestuursleden gaan. 1 lid heeft 
hierover iets op te merken en vraagt om meer duidelijkheid.

Henk geeft tekst en uitleg en vertelt dat het een goede zaak is, dat er verjonging komt 
binnen het bestuur. Daarnaast ziet het er naar uit dat er een verbreding op land niveau 
gaat komen en zelfs op globaal niveau speelt zich e.e.a af, waarvoor de voorzitter 
voorbereid wil zijn  en ook actief in wil participeren. De kans om voorbereid te zijn op 
deze wijzigingen was goed, waardoor er in de vergadering besloten werd een voorstel te 
presenteren om van 7 naar max.8 bestuursleden te gaan. Dit lijkt op zich misschien veel, 
maar met meer activiteiten op de agenda dan 5 jaar geleden, is een extra positie te 
rechtvaardigen, zeker gezien het feit dat alle bestuursleden dit werk naast hun normale 
werk en activiteiten doen.

Er wordt een opmerking gemaakt dat het verloop anders had gemoeten. De voorzitter 
bevestigt dat, neemt daarvoor de verantwoordelijkheid en biedt zijn excuses aan.

Voor de rest zijn er geen verdere op- of aanmerkingen vanuit de leden.



2 nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor: 

Michael de Jongste, als secretaris voor de vereniging

Piet Hein Snijders, als algemeen bestuurslid met speerpunt activiteiten

3) Stemmen.

Gezien het geringe aantal aanwezigen, kan er gestemd worden met het opsteken van de 
hand.

a) Stemmen m.b.t. statutaire wijziging: 16 voor, 0 tegen, 2 onthoudingen.

b) Stemmen m.b.t. 2 nieuw te kiezen bestuursleden: 18 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen.

De wijziging in de statuten wordt door de voorzitter aangemeld bij de Vereinspolizei en 
de 2 nieuwe bestuursleden worden welkom geheten in hun nieuwe functie.

4) Rondvraag.

Er zijn geen verder vragen op opmerkingen.

5) Sluiting

Daarmee kan de vergadering om 19.45 gesloten worden.

 


