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Van de voorzitter (Henk)
 

Beste, Lieve leden van de Nederlandse vereniging in 
Wenen,

Bij het wisselen van het jaar kijk ik graag terug naar het
voorbije jaar. Deze terugblik kan voor de ene persoon
positief, maar voor de andere negatief zijn. Hoewel we veel
zelf kunnen kiezen, zijn er dingen die we op ons pad
tegenkomen waarmee we moeten leren omgaan. Het leven
om ons heen gaat zijn gang en wij kunnen de loop van de
dingen lang niet altijd bepalen. We kunnen wel bepalen hoe
we er mee omgaan.

Wij hebben een mooi verenigingsjaar achter de rug en zoals
in bijna iedere vereniging is het bestuur afhankelijk van zijn
leden die de vereniging helpt dragen. De kracht van
samenwerking maakt onze vereniging gezond en sterk. Ik wil
mijn speciale dank betuigen aan de vrijwilligers die het
afgelopen jaar belangeloos hun soms spaarzame tijd hebben
gegeven om de activiteiten vorm te geven. Maar ook een
zeer gemeend en warm dankwoord aan al die
ondernemingen, groot en klein, die onze vereniging
financieel en materieel  hebben ondersteunt.

Een speciaal woord van dank aan de penningmeester, de
redactie, en de overige leden van het bestuur voor hun
inspanning. Tot slot wens ik alle lezers, leden, aanverwanten
en sympathisanten een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.

Wat brengt ons het komende jaar?
Als eerste hebben we op vrijdag 17 januari onze
Nieuwjaarsreceptie in het Renaissance Hotel Imperial Riding
School. Hier kunnen we in een ongedwongen sfeer, onder
het genot van een drankje en een hapje, even terug, maar
vooral vooruit kijken naar het verenigingsjaar 2020.
Ook dit jaar zorgen de sponsoren ervoor dat het u aan niets
ontbreekt. Sekt, kaas, bitterballen, apfelstrudel en zelfs
speciaal voor deze gelegenheid geproduceerde tompoesjes
ontbreken niet. De details vind u verderop in de Nieuwsbrief.

Het Boerenkool eten met echte Nederlandse boerenkool en
worst in café Strozzi behoort inmiddels tot een vaste traditie
en ook dit jaar mogen we daarvan genieten dankzij de
liefdevolle inzet van Alice en Hinno. Aanmelden is verplicht
want we hebben maar een beperkt aantal plaatsen.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt dit
jaar wederom bij Flanagans gehouden. De locatie is
eenvoudig te bereiken en voor diegenen die er een hapje
willen eten voordat de vergadering begint hebben ze een
mooie menukaart. De exacte datum volgt nog. Naast het
verplichte deel van de vergadering is er voldoende tijd om
onder het genot van een borrel met vrienden en bekenden bij
te praten. Voor ik het vergeet, de beroemde wedges zullen
niet ontbreken. Iedereen is van harte welkom.

Tijdens de ALV zullen we na vele jaren afscheid moeten
nemen van onze penningmeester en zijn op zoek naar een
opvolger / opvolgster. Als u deze rol op u wilt nemen of
iemand een goede kandidaat weet voor deze post, laat het
ons dan weten, uiterlijk op de avond zelf.

Natuurlijk zullen er dit jaar nog meer evenementen worden
georganiseerd, maar daarover kunt u in de nieuwsbrieven
voor dit jaar, meer lezen.
Leden die zelf iets willen organiseren zijn natuurlijk van harte
welkom. Laat het ons weten dan kunnen we bekijken hoe we
de leden daarover kunnen informeren en betrekken.

Genoeg voor deze keer. Ik hoop velen van u vrijdag te zien
op de Nieuwjaarsreceptie en ik ben ervan overtuigd dat het
weer een mooi jaar wordt.

Henk 

Met dank aan
onze sponsoren
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Nieuwjaarsreceptie 2020

Wegens succes geprolongeerd! Evenals vorig jaar
organiseren we weer de traditionele
nieuwjaarsreceptie. En wel op vrijdag 17 januari in
het Imperial Riding School Renaissance Vienna
Hotel… aanvang 19:30… einde rond 23:00 uur,
afhankelijk van de gezelligheid. De entree is gratis.

Ook dit jaar zorgen de sponsoren ervoor dat het u
aan niets ontbreekt. Een glaasje Sekt bij
binnenkomst, maar ook de kaas, de bitterballen, de
apfelstrudel en zelfs speciaal voor deze gelegenheid
geproduceerde tompoesjes ontbreken niet.

Houdt de datum vrijdag 17 januari 2020 in de gaten.
Tijd: vanaf 19:30 tot 23:00
Lokatie: Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel

In verband met de planning stellen wij het op prijs als u zich aanmeldt en met
hoeveel personen u denkt te komen.  Aanmelden voor de Nieuwjaarsreceptie kan
middels het: Aanmeldformulier 
 

PS 1 Voor de 80+ onder ons: indien het weer zo slecht is dat U daardoor niet meer
de deur uit wilt gaan, neem dan even contact op met ons op middels een e-mail  of
via het aanmeldformulier

PS 2 Mocht iemand oliebollen en/of appelflappen willen meenemen, dan graag,
maar wel even aanmelden.

meer informatie vindt u 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 >
 

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Net als andere verenigingen moeten ook wij een ALV
organiseren. De datum volgt maar zal op een
vrijdagavond, eind februari- midden maart zijn bij de
Ierse bar Flanagans.
Agenda en datum zullen ruimschoots van te voren
worden gedistribueerd. Graag horen wij wat jullie op
de agenda willen hebben, naast de standaard items.

Marjorie, onze penningmeester heeft besloten zich niet meer verkiesbaar te stellen.
Wij zijn dus naarstig op zoek naar een nieuw bestuurslid die op de
penningen wil gaan passen.
Degenen die interesse hebben kunnen met Marjorie of  Henk contact opnemen om
inzage te krijgen in wat de rol inhoud.
 

Komende Activiteiten

17 januari - Nieuwjaarsborrel : Zie elders in deze nieuwsbrief - Meer
5 februari - Treffen bij Strozzi :  - Meer
7 februari - Hollandse Stamtafel Wenen in Pointers :  - Meer
1 maart - Boerenkool eten Café Strozzi : 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.


