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Beste leden van de Nederlandse
Vereniging te Wenen,
Wij informeerden jullie begin maart, dat de algemene
ledenvergadering (geplanned op 20 maart) wegens het
coronavirus, niet kon plaatsvinden.

De algemene ledenvergadering staat o.m. in het teken van:
- inzicht geven in het reilen en zeilen van de vereniging
- een update geven over de financiële status van de
vereniging
- (her)benoemen van bestuursleden

En het is natuurlijk een goede gelegenheid elkaar te
ontmoeten.

Corona heeft ons echter gedwongen na te denken over de
impact. Als bestuur hebben we gezegd dat het
onwaarschijnlijk is dat we terugkeren naar hoe het was voor
Corona en we hebben ons de vraag gesteld: Hoe nu verder?

In deze nieuwsbrief geven we kort overzicht op wat wij doen
om flexibel te kunnen reageren op veranderingen in de
omgeving waarin de vereniging actief is.

Als eerste hebben we onderzocht wat te doen met de
verkiezing. Na overleg met de LPD (Landes Polizei
Direktion) hebben we dit jaar gekozen voor een verkiezing
door en binnen het bestuur. Meer hierover, inclusief de
uitkomst vindt U in een aparte paragraaf in deze nieuwsbrief.

Voor mij is het echter duidelijk dat verkiezingen die plaats
vinden binnen het bestuur een wijze van opereren is die in
strijd is met welke vorm van openheid dan ook en wij zouden
op korte termijn leden gaan verliezen.

Transparantie en betrokkenheid creëren bij de leden is
een sine qua non. Ik ben akkoord gegaan met een 1 malige
invulling van verkiezingen in het bestuur maar dat we een
andere oplossing moeten vinden die de benodigde
transparantie brengt.

Met dank aan
onze sponsoren

 

 

In de discussies binnen het bestuur hebben we breder gekeken dan naar de verkiezingen. De
vraag is hoe wij na de virusperikelen in een nieuwe omgeving de leden een omgeving kunnen
bieden waarin ze mee kunnen luisteren dan wel mee doen ongeacht waar ze zich bevinden. In
deze discussie kwam Piet Hein Snijders met het idee van een virtuele quiz. Leden kunnen
deelnemen en spelen vanuit de lokatie waar ze op dat moment zijn. De quiz is een eerste maal
uitgeprobeerd met een zeer positief resultaat.
Ik ben ervan overtuigd dat dit soort activiteiten de leden nader tot elkaar brengt. Meer over deze
quiz in een aparte paragraaf in deze nieuwsbrief.

Daarnaast hebben we een activiteit om leden gelegenheid te geven om via Skype niet alleen de
ALV vergadering te volgen maar ook de normale bestuursvergaderingen.

Mbt de verkiezingen hebben we een oplossing gevonden om de leden via het Internet en hun PC,
mobieltje of tablet de mogelijkheid te geven mee te stemmen. We hebben inmiddels een aantal
testen gedaan met deze wijze van verkiezingen en de resultaten zien er goed uit. Deze week
testen we met het bestuur.

Uitgaande van een positief resultaat ben ik op zoek naar een 20 tal leden die willen helpen met
het testen van deze oplossing. Gaarne ontvang ik naam, e-mail, telefoonnr en of PC, mobieltje of
tablet gebruikt gaat worden.

Natuurlijk blijft de mogelijkheid om op de fysieke lokatie bij het bestuur aanwezig te zijn en
gezamelijk een drankje te nuttigen.

Wij hopen met deze acties niet alleen de transparantie te vergroten, maar ook de afstand tussen
leden en bestuur te verkleinen als mede de kontakten tussen de leden te vereenvoudigen.

Vanzelfsprekend houden we iedereen via onze nieuwsbrieven op de hoogte van het wel en wee
van de vereniging.

Wij hopen dat wij hiermee op de juiste weg zijn om de vereniging te ondersteunen en transparant
te zijn in wat wij doen. Mochten er nog vragen zijn of onduidelijkheid, dan kunnen jullie
vanzelfsprekend te allen tijde contact met ons opnemen.

Names het bestuur

Henk Overbeeke
Henk.c.Overbeeke@gmail.com
+43 699 1923 6054
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Algemene Ledenvergadering (ALV)

Elk jaar vindt de algemene ledenvergadering plaats.
Hier wordt o.m. het bestuur ge(her)kozen. Ook dit jaar
zullen er enige wijzigingen plaatsvinden. Zo heeft
Marjorie besloten haar taak als penningmeester na 4
jaar neer te leggen om zich op andere
werkzaamheden te kunnen concentreren. Onze voorzitter Henk heeft besloten om
nog enige tijd door te gaan, maar dient hiervoor te worden herkozen. Normaal vindt
de bestuursverkiezing binnen de algemene ledenvergadering plaats. Hiervoor
dienen volgens de statuten 1/5 van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn.

Door het coronavirus is dit alles niet mogelijk. We hebben contact gehad met de LPD
(Landes Polizei Direktion) en deze hebben ons meegedeeld dat wij als bestuur
berechtigd zijn om binnen het bestuur zelf de (her)verkiezing te laten plaatsvinden.
Dit heet „Koptierung“ en, zoals vermeld, vindt binnen het bestuur plaats.

Inmiddels heeft binnen het bestuur de (her) verkiezing van de voorzitter en een
nieuw bestuurslid plaats gevonden. Unaniem is besloten dat Henk Overbeeke als
voorzitter aanblijft. Henk heeft zich de laatse Jaren als voorzitter voor de vereniging
ingezet en wil dit de komende 2 jaar graag blijven doen.

Binnen het bestuur heten we Petra Jongmans hartelijk welkom. Ook Petra werd
unaniem binnen het bestuur gekozen als nieuw bestuurslid. Zij gaat de taken van
Marjorie ovenemen. Apart zullen we nog op gepaste wijze afscheid nemen van
Marjorie.

Petra werkt als Clinical Technical and Research Manager voor Cochlear, een bedrijf
dat gehoorimplantaten maakt voor (bijna) dove mensen.

Zij woont al weer 3,5 jaar in Oostenrijk en is binnen de vereniging geen onbekende.
De laatste 2 jaren heeft ze meegeholpen om het Sinterklaasfeest tot een succes te
maken.

We wensen Petra veel succes toe in haar rol van penningmeester.

PubQuiz

In deze tijden van social distancing organiseert
de Nederlandse vereniging volgende week
woensdag 13 mei om half acht een digitale
pubquiz.
U kunt gewoon meedoen vanuit uw luie stoel.
Piet Hein is onze quiz master en stelt 20
uitdagende vragen over verschillende
onderwerpen van geschiedenis
tot biologie, van muziek tot mythologie. We
komen zoals gezegd samen om 19:30, online
op Zoom. Dan kunnen we bijkletsen, proosten en samen quizzen!
U hoeft alleen maar de volgende link te klikken:

https://zoom.us/j/4349442901

Wij hopen u daar in grote getalen te zien. Tot woensdag!

Opening Cheese & More en HEMA

Wist u dat... twee van onze trouwe sponsoren de deuren van hun winkels weer hebben
geopend en staan te popelen om jullie te verwelkomen?

Het betreft Cheese & More, Kärntnerstrasse 12 én de Hema filialen in de
Mariahilferstrasse 71, Westbahnhof, Shopping City Süd B4 en in het Donau Zentrum

Natuurlijk is online bestellen ook mogelijk: Cheese&more:
https://cheeseshop.henriwillig.com

Hema: https://www.facebook.com/HEMA.austria/

Zij kunnen nu úw hulp goed gebruiken!

  

 

Gezocht voor de Kascommissie

Wij, het bestuur van de Nederlandse vereniging
 in Wenen, zijn op zoek naar een nieuw lid van
de kascommisie. Wie heeft er zin om 2 uurtjes
per jaar de vereniging te helpen middels het
controleren van de financiën.
Onze administratie is klein en vergt weinig tijd.
Ook de benodigde financiële kennis is zeer
gelimiteerd.
 

Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met onze nieuwe Finance manager
Petra of met Henk.
 

Wilt u deze nieuwsbrief in oude vorm als PDF
lezen klik dan hier om de PDF te downloaden.

 

 

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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